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SMVdanmark vil gerne starte med at kvittere for en god rapport.

Konjunkturafsnittet
SMVdanmark deler formandskabets analyse af dansk økonomi. Vi er enige i, at økonomien i disse år
oplever en stabil vækst. Blandt andet er det nu mere end fem år siden, at SMVdanmarks konjunkturbarometer var under nulpunktet. Samtidig er der en oplevelse af, at opsvinget har fået sit tag i det
meste af landet og de fleste brancher.
Opsvinget har også udmøntet sig i en stigende mangel på arbejdskraft, hvor 42 pct. af vores medlemsvirksomheder nu vurderer, at de er begrænsede af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Niveauet
er rekordhøjt set over de ti år, hvor SMVdanmark har stillet virksomhederne det spørgsmål. Manglen
på kvalificeret arbejdskraft er i den forbindelse størst indenfor byggeri og industri.
SMVdanmark deler formandskabets bekymringer om, at vedvarende mangel på arbejdskraft kan
medføre løn- og prisstigninger. SMVdanmark vil derfor igen benytte lejligheden til at komme med en
generel politisk opfordring til at have større fokus på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser med
henblik på at sikre et større optag på erhvervsskolerne.
Det er især de små og mellemstore virksomheder, der løfter byrden med at uddanne de unge, og
holder formandskabets forudsigelser om, at dansk økonomi fortsætter med høj vækst de kommende
år, er det både nødvendigt med et større udbud af faglærte og flere incitamenter for de små og mellemstore virksomheder til at øge antallet af lærlinge. Her mener SMVdanmark, at der skal iværksættes flere initiativer.
SMVdanmark er enig i, at vi med fordel kan hente mere arbejdskraft i udlandet. Endvidere mener
SMVdanmark også, at vi kan øge kapaciteten i dansk økonomi og mindske risikoen for overophedning,
hvis det bliver mere fordelagtigt at investere i ny teknologi, der frigør arbejdskraft.

BoligJobordningen
Som den sidste kommentar vil jeg sige, at SMVdanmark har noteret sig, at formandskabet endnu
engang markerer deres standpunkt omkring afskaffelse af BoligJobordningen. Formandskabet ser i
denne sammenhæng, som ofte før, bort fra den lange række af gevinster for samfundet, som BoligJobordningen medfører.

Først og fremmest har BoligJobordningen en dokumenteret effekt på sort arbejde, sort arbejde der
årligt antager et omfang på mindst 34 milliarder kroner – og derfor indebærer tabte indtægter for
staten i milliardklassen. Her kunne der være god grund til at se på Sverige, hvor et større boligjobfradrag også giver en endnu stærkere effekt på det sorte arbejde.
BoligJobordningen virker samtidig på at øge arbejdsudbud og livskvalitet for danskerne, der i højere
grad kan betale sig fra byggeopgaver, vedligehold og rengøring i eget hjem, og dermed enten kan
arbejde mere eller holde mere fri.

Ufaglærte
Som formandskabet påpeger, så skal der gøres mere for, at ufaglærte bliver faglærte, og da tre ud af
fire af de ufaglærte allerede har været i gang med en erhvervsuddannelse, men er faldet fra, bør man
starte der. Der skal flere midler til erhvervsuddannelserne, så de kan skabe attraktive uddannelser og
studiemiljøer, og der skal være bedre tilbud til virksomheder, der går ind og løfter opgaven med at
uddanne.
Her er den nuværende praktikplads AUB-aftale utilstrækkelig og uambitiøs. Der skal mere gulerod til,
og man bør belønne alle dem, der uddanner de faglærte og derved styrker samfundet. Og belønningen skal også gælde de helt små virksomheder, der pt. ikke kan få praktikbonus, når de uddanner
flere lærlinge, fordi det er blevet besluttet, at dem med kun én fuldtids faglært ansat ikke er inkluderet.
Uddannelse er en central faktor for at øge beskæftigelsen blandt de ufaglærte. Det kræver en markant styrket indsats at fastholde denne gruppe i uddannelse. Derfor kræver det også ekstra investeringer at nå dette mål.
Vi ser med stor tilfredshed på initiativer, der skal tilskynde flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, samt tiltag der kan få dem til at gennemføre uddannelsen. Vi kan derfor kun bakke markant op
om, at der igangsættes yderligere initiativer til brobygning og til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. I den forbindelse vil vi gerne understrege, at kvaliteten af undervisningen bør styrkes
ved at satse massivt på investeringer i maskiner og udstyr på skolerne samt ved efteruddannelse af
lærerne.
Tak for ordet.
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