Permanent Boligjobordning giver flere lærlinge og mindre sort arbejde
Permanentgørelsen af boligjobordningen virker. Det viser de seneste tal fra SMVdanmarks kvartalsvise konjunkturundersøgelse. Det permanente skattefradrag på service- og håndværksydelser har
ifølge virksomhederne levet op til sit formål, og reduceret antallet af sort arbejde ifølge de adspurgte
virksomheder. Samtidig har det medført, at virksomhederne har ansat eller planlægger at ansætte
både flere lærlinge, men også flere medarbejdere.

Hovedpointer fra undersøgelsen
•
•
•

27 pct. har ansat eller planlægger at ansætte flere lærlinge.
29 pct. har ansat eller planlægger at ansætte flere medarbejdere.
21 pct. mener, at permanentgørelsen af boligjobordningen, har bevirket et fald i sort arbejde.

Permanent BoligJobordningen får flere i arbejde
Implementeringen af den permanente boligjobordning har medført, at 27 pct. af de adspurgte virksomheder har ansat eller planlægger at ansætte flere lærlinge. Imens har 29 pct. af de adspurgte
SMV’er ansat eller planlægger at ansatte en medarbejder i indeværende kvartal. Af de 27 pct. som
har ansat eller planlægger at ansætte en ny lærling har 11 pct. ansat en ny, mens 16 pct. overvejer at
ansætte en ny lærling på baggrund af permanentgørelsen af boligjobordningen. Af de 29 pct. af virksomhederne, som har ansat eller overvejer at ansætte en medarbejder, har 13 pct. allerede ansat en
medarbejde, mens 16 pct. planlægger at ansætte en medarbejder.
Kun 2 pct. og 3 pct. af de adspurgte har reduceret antallet af hhv. lærlinge og svende.

Figur 1: Hvilken betydning har det, at BoligJobordningen nu er permanent for ansættelsen af lærlinge/Medarbejdere?
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Permanent Boligjobordningen medvirker til mindre sort arbejde
Ifølge de adspurgte SMV’er har permanentgørelsen af boligjobordningen reducereret antallet af sort
arbejde endnu mere end den midlertidige ordning, hvorfor permanentgørelsen har vist sig effektiv i
forhold til nedbringningen af sort arbejde. 21 pct. af de adspurgte mener, at implementeringen af en
permanent boligjobordning har medført en yderligere reducering af sort arbejdskraft, mens 41 pct.
mener at permanentgørelsen har samme effekt, som den tidligere midlertidige boligjobordning.

Figur 2: Hvilken betydning har det for det sorte arbejde, at BoligJobordningen nu er
gjort permanent?
Antal respondenter: 243
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Fakta om undersøgelsen
I perioden 18. maj - 7. juni 2018 har 233 SMV virksomheder svaret på følgende spørgsmål:
”Hvilken betydning har det, at Boligjobordningen nu er permanent for ansættelsen af
lærlinge?”, ”Hvilken betydning har det, at Boligjobordningen nu er permanent for ansættelsen af medarbejdere?”
I samme periode svarede 243 SMV virksomheder på følgende spørgsmål:
”Hvilken betydning har det for det sorte arbejde, at Boligjobordningen nu er gjort permanent?”.
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