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Krav til praktikpladser i uddannelsesklausuler

Ved indsættelse af en uddannelsesklausul i kontrakten med den vindende 
tilbudsgiver er der grundlæggende to grundlæggende veje, at gå ved 
fastlæggelsen af krav til ansættelsen af praktikanter på offentlige bygge- og 
anlægsopgaver eller tjenesteydelseskontrakter. I det følgende skitseres de 
to modeller med beskrivelse af forskel samt fordele og ulemper. Model 1 er 
udviklet af Københavns Kommune, mens Model 2 er udviklet i Århus 
Kommune.

Model 1 - Fast antal/andel praktikpladser på opgaven 
(Københavner-modellen)

I denne model fastsættes et bestemt antal/andel praktikpladser som den 
pågældende udbudte opgave vurderes at kunne løfte. Virksomheden må i 
denne model gerne anvende allerede ansatte praktikanter i virksomheden 
til den vundne opgave, dvs. at nuværende praktikanter kan flyttes rundt i 
virksomheden i forhold til indkomne vundne opgaver.

Selve antallet/andel af praktikpladser på en bygge- og anlægsopgave eller 
en tjenesteydelseskontrakt fastsættes som udgangspunkt ud fra et af to 
følgende krav;

1. For hver 10 mio. kr. som kontraktens skønnede værdi vurderes til 
og/eller lønomkostningerne er større end 4 mio. kr. samt at opgaven 
har en tidshorisont på mere end 6 måneder, anbefales der som 
hovedregel i uddannelsesklausulen at stille krav om 1 praktikplads. 
Det betyder i praksis, at en opgave til en værdi af 30 mio. kr. som 
udgangspunkt skal bære 3 praktikpladser.

Kravet kan almindeligvis anvendes i små og mellemstore bygge- og 
anlægsopgaver hvor det fra opgave til opgave individuelt kan 
vurderes hvor mange praktikpladser opgaven kan bære, såfremt 
antallet af beskæftigede på opgaven i højere grad er kendt.

2. Alternativt kan der stilles krav om, at 10 % af de beskæftigede på 
opgaven skal være praktikanter forudsat, at opgaven har en 
tidshorisont på mere end 6 måneder og en kontraktværdi på 
minimum 10 mio. kr. og/eller lønomkostningerne er større end 4 mio. 
kr. 
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Kravet kan i højere grad anvendes ved større bygge- og 
anlægsopgaver hvor der er en varierende grad af beskæftigelse, men 
generelt mange ansatte på opgaven.

Model 2 - Løbende nettotilgang af praktikpladser på 
virksomheden (Århus-modellen)

En anden model for beskæftigelse af praktikanter på en udbudt opgave er 
krav om en løbende nettotilvækst af praktikpladser på virksomheden. 
Modellen baserer sig på de grundlæggende samme krav til opgavens 
størrelse og varighed i forhold til antallet/andelen af praktikpladser som i 
Model 1, men med den afgørende forskel at virksomheden ikke må overflytte 
allerede ansatte praktikanter i virksomheden til den vundne opgave. 
Virksomheden skal i stedet nyansætte praktikanterne.

Det betyder, at såfremt en udbudt opgave til 20 mio./lønomkostninger på 8 
mio. kr. indeholdende en uddannelsesklausul vindes skal der som 
udgangspunkt ansættes 2 nye praktikanter på virksomheden. Dermed skal 
det af virksomheden dokumenteres, at der er indgået uddannelsesaftale(r) 
efter indgåelsen af entreprise/tjenesteydelses-kontrakten med kommunen.

Det vil dog ligesom i Model 1 være en individuel vurdering fra opgave til 
opgave hvor mange praktikpladser opgaven vurderes at kunne bære.

Modellen indeholder en generel undtagelse hvor uddannelsesklausulen 
frafaldes. Dette gælder hvor den vindende tilbudsgiver aktuelt kan 
dokumentere, at virksomheden allerede har 10 % praktikanter ansat set i 
forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget i virksomheden. Århus 
Kommune nedjusterede i 2012 grænsen fra 20 % til netop 10 % med 
baggrund i ønsket om en forenkling af ordningen og dels efter kritik fra 
erhvervslivet.

Fordele og ulemper
Model 1 er den mest udbredte model i de danske kommuner, der anvender 
uddannelsesklausuler, idet den er mest fleksibel at arbejde med og 
administrativt lettere at håndtere. Modellen kritiseres derimod for ikke altid 
at have en reel nettoeffekt i forhold til uddannelsesklausulens formål; at 
skabe flere praktikpladser. Dette skyldes den mulighed der ligger i for 
virksomheden, at flytte rundt på praktikanter der allerede er ansat i 
virksomheden i forhold til en vunden opgave og dermed efterleve en klausul 
om et bestemt antal praktikpladser.
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Model 2 sikrer i udgangspunktet en højere andel praktikpladser i forbindelse 
med de udbudte opgaver, da der skal nyansættes praktikanter ved en 
vunden opgave. Modellen kritiseres dog for at ødelægge det praktikantflow 
som virksomhederne har. I stedet for en løbende tilgang af praktikanter kan 
det opleves, at virksomhederne venter med at ansætte praktikanter indtil de 
vinder en opgave, hvor det er et krav fra kommunen. Dermed er der en 
risiko for, at modellen i praksis kan blive en hæmsko for skabelsen af 
praktikpladser. Modellen vil ligeledes være mere administrativt tung, i det 
der vil skulle følges op på nyansættelsen af praktikant(er) hos 
virksomheden.

Udkastet til retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i 
Svendborg Kommunes udbud svarer til Model 1.
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