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Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

1. Indledning

På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om, at se 
nærmere på muligheden for at fremme anvendelsen af uddannelsesaftaler (sociale klausuler) i 
forbindelse med Svendborg Kommunes udbud af tjenesteydelser og anlægsopgaver.

På den baggrund har Økonomi og Indkøb udarbejdet et baggrundsnotat om emnet og efterfølgende 
et sæt retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommunes udbud. 
Retningslinjerne operationaliserer Svendborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, hvor der 
fremgår sociale og etiske krav til leverandørerne.

Retningslinjerne er godkendt af Økonomiudvalget den [dato måned år] og gælder alle 
direktørområder i Svendborg Kommune.

2. Definition og formål

En uddannelsesklausul er en blandt flere såkaldte sociale klausuler som er blevet udbredt i de 
seneste år. En social klausul er et vilkår, der indsættes i kontrakten med den vindende tilbudsgiver i 
et offentligt udbud og som indebærer en nærmere social forpligtelse for leverandøren. En 
uddannelsesklausul kan f.eks. forpligte tilbudsgiver til at have eller indføre en uddannelsespolitik, 
som fremmer brugen af praktikpladser i virksomheden, ligesom en uddannelsesklausul direkte kan 
forpligte en kontrakthaver til et bestemt antal af de personer, der anvendes til at opfylde den 
udbudte kontrakt, skal være personer i praktikpladser, dvs. i en form for erhvervsuddannelse, hvor 
der både indgår skoleophold og praktikplads på en virksomhed.

Det primære mål med uddannelsesklausulerne er, at skaffe praktikpladser i forbindelse med 
erhvervsuddannelser inden for virksomhedens faglige område, dvs. f.eks. tømrere, malere, 
elektrikere og vvs. Flere praktikpladser kan bidrage til at flere unge får en uddannelse.

3. Anvendelsesområde

3.1 Omfattede personer i uddannelsesklausulerne

Målgruppen for uddannelsesklausulerne er personer i praktikplads. Ved personer i praktikplads 
forstås: 

1) Arbejdstagere, med hvem leverandøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i 
henhold til lov om erhvervsuddannelser og

2) Ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering.
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3.2 Omfattede kontrakter

3.2.1 Bygge- og anlægsopgaver

Ved bygge- og anlægsopgaver som Svendborg Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at 
konkurrenceudsætte skal der konkret tages stilling til brugen af uddannelsesklausuler.

Såfremt følgende krav ved det pågældende bygge- og anlægsprojekt er opfyldt, skal der i kontrakten 
indsættes en uddannelsesklausul;

For hver 10 mio. kr. som kontraktens skønnede værdi vurderes til, anbefales der i 
uddannelsesklausulen at stille krav om 1 praktikplads. Det vil altid være en konkret vurdering, hvor 
mange praktikpladser det pågældende bygge- og anlægsprojekt kan bære, herunder må valg af 
entrepriseform inddrages.

Indsættelse af en uddannelsesklausul forudsætter, at der er gennemført en egnethedsvurdering af 
bygge- og anlægsopgaven, jf. de opstillede krav i punkt 4.

3.2.2 Tjenesteydelser (herunder driftsopgaver)

Ved tjenesteydelser som Svendborg Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til, at 
konkurrenceudsætte kan der konkret tages stilling til brugen af uddannelsesklausuler.

Det er i første omgang vigtigt at tage stilling til om den udbudte tjenesteydelse vedrører et 
fagområde, hvor der er erhvervsuddannelsespraktik (jf. erhvervsuddannelsesloven). Det er her 
relevant at kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning for en afklaring.

Ved vurdering af tjenesteydelsens omfang er følgende parametre anbefalede minimumskrav såfremt 
en uddannelsesklausul skal anvendes;

 Tjenesteydelsens varighed er 12 måneder eller mere og
 Kontrakten har økonomisk en størrelse, der berettiger til et krav 

om én eller flere praktikpladser.

 Bygge- og anlægsprojektets varighed er 6 måneder eller længere 
og

 Kontraktens skønnede værdi er 10 mio. kr. eller derover samt at 
lønomkostningerne minimum er 4 mio. kr.
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Det er særlig vigtigt, at der i forhold til udbuddet af tjenesteydelsen er gennemført en 
egnethedsvurdering af opgaven, jf. de opstillede krav i punkt 4.

4. Egnethedsvurdering af den udbudte opgave

Brug af uddannelsesklausuler kræver i hvert enkelt tilfælde en individuel vurdering af den udbudte 
bygge- og anlægsopgave/tjenesteydelse om kontraktens karakter og omfang kan bære en 
uddannelsesklausul.

Derfor skal der hver gang der overvejes brug af uddannelsesklausul altid afvejes følgende hensyn:

1) Objektivitet. Målgruppen for uddannelsesklausulen skal kunne afgrænses klart.
2) Saglighed. Uddannelsesklausulen skal være sagligt begrundet, dvs. varetage et offentligt 

hensyn som Svendborg Kommune kan varetage.
3) Ikke-diskrimination. Udannelsesklausulen må ikke diskriminere udenlandske leverandører 

eller arbejdstagere. Der må derfor ikke stilles krav om kun at beskæftige unge fra Svendborg 
Kommune.

4) Proportionalitet. Uddannelsesklausulen må ikke forpligte leverandøren ud over den 
konkrete kontrakt og klausulen skal stå i et rimeligt størrelsesforhold til kontraktens omfang. 
Det betyder, at antallet af krævede praktikpladser nøje skal overvejes i forhold til 
kontraktens omfang.

5. Udbudsbetingelser og uddannelsesklausuler

Det er udbudsretligt en betingelse, at der i et udbud fremgår, hvilke vilkår tilbudsgiver forpligter sig 
på ved indgåelse af kontrakt. Derfor skal det tydeligt fremgå af udbudsmaterialet, herunder 
udbudsbekendtgørelsen ved EU-udbud, såfremt kontrakten indeholder en uddannelsesklausul.

En indsat uddannelsesklausul i kontraktudkastet vil være et minimumskrav for tilbudsgiver, og 
derfor må der ikke accepteres tilbud fra tilbudsgivere, der ikke accepterer klausulen eller tager 
forbehold for klausulen i sit tilbud.

Der må derfor som udgangspunkt heller ikke konkurreres på uddannelsesklausuler. Det betyder, at 
uddannelsesklausuler ikke må indgå i udbudsbetingelserne som en del af et udvælgelses- eller 
tildelingskriterium.
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6. Udformning af kontraktbestemmelser

Uddannelsesklausulen indsættes relevant sted i kontraktudkastet, der offentliggøres som en del af 
udbudsmaterialet.

§. [Leverandøren / entreprenøren] skal sikre, at mindst [x] af de 
årsværk, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med en 
eller flere praktikanter. Dette kan både være hos leverandøren selv og 
hos eventuelle underleverandører. [Leverandøren / entreprenøren] kan 
vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, 
forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, 
svarer til x antal årsværk praktikanter i kontraktens løbetid. Såfremt 
aftalens omfang nedsættes i væsentligt omfang efter kontraktens 
indgåelse, kan [leverandøren / entreprenøren] kræve det krævede antal 
årsværk praktikanter reguleret tilsvarende. 

Stk. 2. En praktikant er en arbejdstager, med hvem [leverandøren / 
entreprenøren] indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til 
lov om erhvervsuddannelser. Hvis [leverandøren / entreprenøren] ikke 
kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan
afhjælpes uden væsentlig ulempe for [leverandøren / entreprenøren], 
kan [leverandøren / entreprenøren] efter samtykke fra kommunen 
opfylde kravet ved at besætte det fastsatte antal stillinger efter stk. 1 
med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller 
opkvalificering. [Hvis der ikke findes praktikpladser inden for den 
pågældende branche, kan det i stedet formuleres som et krav om 
virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering.] 
[Leverandøren / entreprenøren] kan vælge at besætte ledige stillinger 
med personer fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der 
svarer til de ovennævnte. Kommunen kan desuden efter ansøgning fra 
[Leverandøren / entreprenøren] tillade, at andre personer medregnes 
ved opgørelsen af antallet af personer i praktikstillinger.

Stk. 3. [Leverandøren / entreprenøren] kan opfylde sin forpligtelse ved 
at overføre en eller flere praktikanter, som ved kontraktens indgåelse i 
forvejen er ansat hos entreprenøren, til det arbejde, som kontrakten 
vedrører.

Stk. 4. Såfremt [Leverandøren / entreprenøren] ikke kan finde personer 
til praktikstillinger, skal [leverandøren / entreprenøren] rette 
henvendelse til Svendborg Kommune og anmode om at få forslag til 
sådanne personer. Såfremt [Leverandøren / entreprenøren] ikke 
ansætter en af kommunen foreslået person, skal [leverandøren / 
entreprenøren] give meddelelse om dette til kommunen. Denne 
oplysning skal indeholde en begrundelse. Hvis kommunen ikke kan 
foreslå personer i praktikstillinger, er [Leverandøren / entreprenøren] 
berettiget til at besætte stillingen på normale vilkår, selv om 
forpligtigelserne til at ansætte personer i praktikstillinger dermed ikke
overholdes.

Stk. 5. [Leverandøren / entreprenøren] skal på kommunens anmodning 
dokumentere, at kravet om ansættelse af personer i praktikstillinger 
opfyldes. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt [leverandørens / 
entreprenørens] manglende ansættelse af personer i praktikstillinger er 
berettiget, kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra 
[leverandøren / entreprenøren].

Stk. 6. Hvis [leverandøren / entreprenøren] ikke kan dokumentere, at 
kravet er opfyldt, pålægges [leverandøren / entreprenøren] en bod 
svarende til kr. 100.000 pr. manglende årsværk. Boden betales efter 
påkrav fra Svendborg Kommune.
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6.1 Andre uddannelsesklausuler

Det understreges, at den udformede uddannelsesklausul i punkt 6 altid skal anvendes i 
udgangspunktet hvis betingelserne i punkt 3-4 er opfyldte. Såfremt uddannelsesklausulen ikke 
vurderes anvendelig skal det overvejes om de uddannelsesmæssige hensyn på anden vis kan sikres i 
den udbudte opgave.

Din afdeling skal derfor kontakte Økonomi og Indkøb – Team Udbud for en afklaring af, om der er 
mulighed for indsættelse af en anden type uddannelsesklausul. I dette tilfælde vil Team Udbud 
assistere med formulering af kontraktbestemmelser og i øvrigt inddrage relevante parter, såsom 
Jobcenter Svendborg og det lokale beskæftigelsesråd, når relevant.

Ved indsættelse af anden type uddannelsesklausul end den i punkt 6 nævnte skal der som 
udgangspunkt overvejes en af følgende klausuler;

1) Formuleret og dokumenteret uddannelsespolitik. Leverandøren/Entreprenøren skal 
kunne dokumentere, at virksomheden fører en aktiv uddannelsespolitik og systematisk 
arbejder med udnyttelse af alle uddannelsesmuligheder i forbindelse med den udbudte 
opgave.

2) Generel medarbejderuddannelse. Leverandøren/Entreprenøren skal kunne dokumentere, 
at virksomheden sikrer efteruddannelse/videreuddannelse af de medarbejdere, der 
arbejder på den udbudte opgave.

7. Håndhævelse

Der gennemføres løbende en kontrol i forhold til, at sikre håndhævelsen af uddannelsesklausuler. 
Som hovedregel foretages der én stikprøve under kontraktperioden ved bygge- og anlægsopgaver 
eller tjenesteydelsesopgaver, hvor der er indsat en uddannelsesklausul i kontrakten.

Stikprøven gennemføres ved anmodning overfor entreprenøren/leverandøren om fremsendelse af 
dokumentation for, at kravet i klausulen om ansættelse af praktikstillinger er opfyldt.  
Dokumentation kan være uddannelsesaftaler, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Der 
kan i denne forbindelse søges bistand hos relevante uddannelsesinstitutioner m.v.

Ved tvivlsspørgsmål eller umiddelbart konstateret manglende overholdelse af klausulen udbedes der 
straks en redegørelse fra entreprenøren/leverandøren.

Såfremt entreprenøren/leverandøren til stadighed ikke kan dokumentere, at klausulen er overholdt 
fremsendes påkrav til entreprenøren/leverandøren med betaling af bod på DKK 100.000 pr. 
manglende årsværk.
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Udvalget

Den [dato måned år]
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