
 Milliardbonus sikrer unge flere lærlingepladser 

 

Ugebrevet A4 har spurgt 1.655 virksomheder, der det seneste år har fået bonus for at tage en erhvervsskoleelev, om pengene gør en 

forskel. 57 procent svarer, at de ville have taget en lærling – bonus eller ej – mens 30 procent siger, det var bonussen, der udløste 

praktikpladsen. 
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Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet. 

 

http://www.ugebreveta4.dk/2010/201043/Artikler/Milliardbonus_sikrer_unge_flere_laerlingepladser.aspx


Resume af rundspørge til virksomheder om tilskud til erhvervsskoleelever. 

Rundspørgen blev foretaget i perioden 18. – 25. november 2010.  

 

3876 virksomheder blev kontaktet. Heraf har 1593 gennemført helt og 62 gennemført delvist.  

 

Ville virksomheden have taget en lærling i perioden (nov. 09 - okt. 10), uanset om der var en bonus eller ej? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 923 57,0 % 

Nej 480 29,7 % 

Ved ikke 215 13,3 % 

I alt 1.618 100,0 % 

 

 

 

 

Har bonussen på 50.000 kroner fået virksomheden til at tage en eller flere lærlinge mere, end den ellers ville 

have gjort? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 761 47,6 % 

Nej 741 46,3 % 

Ved ikke 97 6,1 % 

I alt 1.599 100,0 % 

 

 

Angiv her, hvor mange flere lærlinge, virksomheden har taget på grund af bonussen: 

Talt op til, at 743 har svaret – i alt 1480  

 

 

 

Der er indgået flere elev-aftaler i år i forhold til sidste år. Er det dit indtryk, at det skyldes en eller flere af 

følgende ting? (marker ved alle relevante) 

 

 Respondenter Procent 

Bonussen på 50.000 kr. 1.180 74,9 % 

Bedre konjunkturer for erhvervslivet 268 17,0 % 

Andet - skriv: 215 13,6 % 

Ved ikke 204 12,9 % 

I alt 1.576 100,0 % 



 

 

Regeringen har allerede besluttet at forhøje bonussen fra 50.000 kroner til 70.000 kroner per 

erhvervsskoleelev. Vil den øgede bonus få virksomheden til at ansætte flere lærlinge end ellers planlagt? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 368 23,2 % 

Nej 501 31,6 % 

Måske 676 42,6 % 

Ved ikke 42 2,6 % 

I alt 1.587 100,0 % 

 

 

 

Medierne har beskrevet, hvordan 50.000 kroners bonussen mistænkes for at føre til, at der fuskes - bl.a. 

med flere indgåede korttidsaftaler end tidligere. Har du hørt om, at der er blevet snydt med kontrakterne, så 

staten udbetaler flere penge i bonus end oprindeligt tiltænkt? 

 

 Respondenter Procent 

Ja 72 4,5 % 

Nej 1.434 90,4 % 

Ved ikke 71 4,5 % 

Ønsker ikke at svare 9 0,6 % 

I alt 1.586 100,0 % 
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