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1. Uddannelsesklausuler – hvorfor og hvad? 
 

HVORFOR? 

Ved køb af bygge- og anlægsydelser skal det vurderes, om der kan 

stilles krav om uddannelsesklausuler, jf. Byrådets beslutning fra 

20101. Byrådet har i 2012 vedtaget, at vurderingen også skal foreta-

ges ved køb af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark2. 

 

Formålet er at skabe og sikre flere praktikpladser for unge og at skabe 

et medansvar for at investere i uddannelse med henblik på at opret-

holde en kvalificeret arbejdskraft. 

 

HVAD? 

Der findes 4 hovedformer for uddannelsesklausuler, der forpligter le-

verandøren til at 

 

1) ansætte én eller flere erhvervsuddannelsespraktikanter 

(store opgaver) – eksempel på kontraktvilkår er vedlagt i bilag 

1 

2) ansætte ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik (mindre 

opgaver) – eksempel på kontraktvilkår er vedlagt i bilag 2 

3) formulere og dokumentere sin uddannelsespolitik (små op-

gaver) – eksempel på kontraktvilkår er vedlagt i bilag 3 

4) indgå partnerskabsaftaler med henblik på at uddanne ar-

bejdskraft (alle opgaver) – eksempel på kontraktvilkår er ved-

lagt i bilag 4 

 

Opgavens omfang og art bestemmer hvilken klausul, der skal anven-

des som et kontraktvilkår i udbudsmaterialet.  

 

Brugen af uddannelsesklausulerne opregnet i punkt 1-3 og kan sup-

pleres med partnerskabsaftaler – se mere nedenfor i punkt 2. 

 

2. Sådan vælger du klausul 

 

ERHVERVSUDDANNELSESPRAKTIKANTER 

Leverandøren skal ansætte én erhvervsuddannelsespraktikant ved 

udbud af bygge- og anlægsopgaver, såfremt: 

 

1) opgaven forløber i mere end seks måneder, og 

2) opgaven kræver flere end 10 fuldtidsstillinger at udføre, og 

3) entreprisesummen er mindst 10 millioner kroner ekskl. moms 

4) og/eller den samlede lønudgift er mindst 4 millioner kroner. 

                                           
1 Byrådets beslutning af 12. maj 2010 og aftalerne om kommunernes økonomi for 2014. 
2 Byrådets beslutning af 25. april 2012 og aftalerne om kommunernes økonomi for 
2014. 



Hver gang én af ovennævnte beløbsgrænser herefter nås, stilles der 

krav om ansættelse af yderligere én erhvervsuddannelsespraktikant. 

 

Leverandøren skal ansætte én erhvervsuddannelsespraktikant ved 

udbud af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark, så-

fremt: 

 

1) den udbudte tjenesteydelse vedrører et fagområde, hvor der er 

erhvervsuddannelsespraktik, fx men ikke begrænset til ejen-

domsservicetekniker (vicevært), sikkerhedsvagt, receptionist, 

mediegrafiker, it-supporter, datatekniker, kontoruddannelse 

eventuelt med speciale, fx advokatsekretær, offentlig admini-

stration, revision m.v., og  

2) opgaven forløber i mere end 6 måneder, og 

3) opgaven kræver flere end 10 fuldtidsstillinger at udføre, og 

4) opgaven beløbsmæssigt har en sådan størrelse, at den beretti-

ger et krav om et antal erhvervsuddannelsespraktikanter. 

 

Ved større opgaver vil antallet af beskæftigede ofte variere i kontrakt-

perioden. I så fald kan det være mere rimeligt at stille krav om, at en 

procentdel af de beskæftigede skal være erhvervsuddannelsesprakti-

kanter. Procentdelen skal stå i forhold til det gennemsnitlige antal be-

skæftigede i udførelsesperioden. Et krav om 10% vil almindeligvis 

være rimeligt. 

 

10%-GRÆNSEN 

Såfremt den vindende tilbudsgiver dokumenterer, at denne allerede 

har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i forhold til det 

samlede antal årsværk beskæftiget ved virksomheden inden for den 

faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører, bortfalder kravet om 

ansættelse af én/flere/en procentdel erhvervsuddannelsespraktikan-

ter. 

 

Vurderingen af, om 10 %-grænsen er nået, foretages ved kontrakt-

start. Efterfølgende ændringer i antallet af årsværk hos den vindende 

tilbudsgiver i kontraktens løbetid er som udgangspunkt uden betyd-

ning. 

 

Såfremt den vindende tilbudsgiver som følge af den opgave, der er 

vundet, får yderligere årsværk, skal 10 %-grænsen dog vurderes på 

baggrund af det antal årsværk, som den vindende tilbudsgiver har 

efter nyansættelserne. 

 

Ved ”den vindende tilbudsgiver” skal forstås den juridiske enhed, der 

har indleveret tilbuddet og ikke, fx den koncern, som tilbudsgiver ind-

går i. 

 



De øvrige uddannelsesklausuler kan fortsat finde anvendelse, herun-

der partnerskabsaftaler. 

 

LØNTILSKUD ELLER VIRKSOMHEDSPRAKTIK 

Leverandøren forpligtes til at ansætte én eller flere ledige i løntilskud 

eller virksomhedspraktik, såfremt: 

 

1) opgaven er mindre beløbsmæssigt og set i forhold til antallet af 

beskæftigede, og 

2) løntilskudsperioden maksimalt svarer til den periode, det tager 

at udføre opgaven. 

 

Jobcenter Aarhus, kan oplyse nærmere om vilkårene for løntilskud og 

virksomhedspraktik, herunder om det vil være relevant set i forhold til 

det konkrete udbud – se kontaktdata nederst i notatet. 

 

UDDANNELSESPOLITIK 

Kravet om, at leverandøren har en uddannelsespolitik, skal anvendes 

på små opgaver, og skal tillige anvendes som supplement til et krav 

om erhvervsuddannelsespraktikanter og løntil-

skud/virksomhedspraktik. 

 

PARTNERSKABSAFTALER 

Partnerskabsaftaler kan stå alene, eller anvendes som supplement til 

de øvrige former for uddannelsesklausuler. 

 

Partnerskabsaftalerne har nogle fordele.  

Aftalerne er frivillige og bygger på samarbejde og dialog. Begge parter 

i aftalen kan få indflydelse på indholdet. Her åbnes for andre mulighe-

der, end det der er skrevet i udbuddet.  

 

De enkelte virksomheder og brancher er forskellige og har forskellige 

behov i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Nogle steder vil der 

være muligheder for både erhvervspraktikanter, praktikpladser og 

fritidsjob, andre steder kan leverandøren kun udvikle et mere be-

grænset antal uddannelsesstillinger.  

 

Eksempler på aktiviteter der kan samarbejdes om ved en partner-

skabsaftale er: 

· Målrettet samarbejde med Jobcenter Aarhus omkring rekruttering og 

match af ledige 

· Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne, herunder op-

lysningsarbejde omkring praktikpladssøgning 

· Netværk af organisationer og ressourcepersoner kan bidrage til 

matchning mellem praktikpladssøgende og virksomhed 

· Virksomhedsskolen på Aarhus Havn 

 

 



 

Bistand til anvendelse af partnerskabsaftaler kan fås ved henvendelse 

til bl.a. Jobcenter Aarhus – se kontaktdata nederst i notatet. 

 

3. Et kontraktvilkår 
 

Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen, der indrykkes i Supple-

ment til EU Tidende/annoncen på www.udbud.dk eller af udbudsmate-

rialet, at uddannelsesklausulen er et kontraktvilkår. 

 

Det anbefales, at der oplyses om anvendelsen af uddannelsesklausu-

len allerede i udbudsbekendtgørelsen/annoncen. 

 

Følgende tekst kan anvendes i udbudsbekendtgørelsen del III, punkt 

II.1.4) ”Andre særlige vilkår” eller i annoncen på www.udbud.dk under 

punktet ”Opgavebeskrivelse”, og/eller i udbudsbetingelserne; 

 

”Der er i det som bilag [INDSÆT NUMMER] til udbudsmaterialet 

vedlagte kontraktudkast indsat [en uddannelsesklau-

sul]/[sociale klausuler].” 

 

4. Sådan håndhæves klausulerne 
 

Den uddannelsesklausul, der indsættes som et kontraktvilkår, skal 

indeholde krav om, at leverandøren dokumenterer, at uddannelses-

klausulen er opfyldt.  

 

Videre bør uddannelsesklausulen indeholde en bod for tilsidesættelse 

af bestemmelsen.  

 

Boden skal være af en størrelse, så leverandøren ikke finder det øko-

nomisk mere fordelagtigt at betale boden frem for at opfylde uddan-

nelsesklausulen. Det vil almindeligvis være rimeligt at fastsætte en 

bod svarende til kr. 100.000,00 pr. erhvervsuddannelsespraktikant/kr. 

75.000,00 pr. løntilskudsmedarbejder/virksomhedspraktikant. 

 

Se mere i Bilag 1-3. 

 

  

Eksempler på projekter med krav om erhvervsuddannelsesprakti-

kanter 

 MULTIMEDIEHUSET (Dokk1) 

 LYNGÅSKOLEN 

Eksempler på projekter med partnerskabsaftaler 

 MULTIMEDIEHUSET (Dokk1) 

 SAMARBEJDSAFTALE MED BOLIGFORENINGERNES 5. KREDS 

 SAMARBEJDSAFTALE MED BOLIGFORENINGEN AARHUS OMEGN 

http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/


5. Dokumentation og statistik 

 

Pr. 1. januar 2014 har kommunale myndigheder pligt til at overveje at 

anvende uddannelsesklausuler om praktikaftaler i relevante udbud. 

Det såkaldte ”følg- eller forklar”-princip. Se link til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens vejledning Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyl-

dig. 

Relevante udbud er bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelses-

kontrakter, der kun kan udføres i Danmark, med: 

 En kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller 

mindst 4 mio. kr. i lønsum samt 

 En varighed af mindst seks måneder  

 (OBS – rammeaftaler er ikke omfattet af ”følg- eller forklar” – 

princippet) 

 

Hvis udbuddet er relevant og den konkrete vurdering er, at udbuddet 

er egnet, skal kommunen: 

 Anvende en uddannelsesklausul om erhvervsuddannelsesprak-

tikpladser (følg) 

 

Hvis udbuddet er relevant, og der ikke anvendes en uddannelsesklau-

sul om erhvervsuddannelsespraktikpladser, skal kommunen: 

 Forklare hvorfor der ikke anvendes en uddannelsesklausul (for-

klar) 

 

En forklaring skal fremgå af kommunens hjemmeside i hvert enkelt 

tilfælde. Indrapporteringen skal ske via Medarbejderportalen 

 

Hvornår skal man forklare? 

 

Hvis udbuddet er relevant, jf. ovenfor, og den konkrete vurdering er, 

at udbuddet ikke er egnet, skal ordregiver forklare hvorfor, der ikke 

anvendes en uddannelsesklausul. 

 

En forklaring kan fx være, at 

 

 det udbudte er udbud af fagentreprise/hovedentreprise, hvor 

værdien af de enkelte fag-/hovedentrepriser ikke er tilstrække-

lig 

 der ikke vil blive brugt ret mange medarbejdere til at udføre 

den udbudte opgave 

 der ikke mangler erhvervsuddannelsespraktikpladser inden for 

de relevante fagområder 

 det ikke er relevant at anvende erhvervsuddannelsespraktikan-

ter til at udføre den/de udbudte opgave(r) 

http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2013/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Regler%20og%20vejledninger/Vejledninger/Vejledning%20sociale%20klausuler%20FINAL.pdf
http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2013/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Regler%20og%20vejledninger/Vejledninger/Vejledning%20sociale%20klausuler%20FINAL.pdf
http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/AdmServ/Indkoeb/Lists/Udbudsannoncer%20til%20hjemmesiden/NewForm.aspx?RootFolder=/AdmServ/Indkoeb/Lists/Udbudsannoncer%20til%20hjemmesiden&Sourcehttp://medarbejderportalen.aarhus.pri/AdmServ/Indkoeb/Lists/Udbuds


 ordregiver har indsat krav om uddannelsesklausul om ansæt-

telse af ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik 

 ordregiver har indsat krav om uddannelsesklausul om at for-

mulere og dokumentere sin uddannelsespolitik 

 ordregiver har indgået en partnerskabsaftaler med henblik på 

at uddanne og beskæftige arbejdskraft 

 

Se eksempler på hvordan man kan forklare, hvorfor der ikke er an-

vendt en uddannelsesklausul om erhvervsuddannelsespraktikanter i 

bilag 5. 

 

Aarhus Kommune udarbejder statistik på anvendelsen af uddannel-

sesklausuler, både på antallet af erhvervspraktikanter, men også på 

antallet af løntilskud/jobtræningsforløb og uddannelsespolitikker m.fl.  

 

Indberetningen skal ske via eDoc. Sag nr. 13/039952 

 

Beskæftigelsesudvalget får en sådan status halvårligt, mens Byrådet 

via personaleredegørelsen årligt får en status på, hvor mange forløb 

kommunen selv ansætter. 

 

Kontaktoplysninger 

Vil du vide mere om uddannelsesklausuler kan du kontakte, 

 Jesper Bork, mail: jbor@aarhus.dk, tlf. 89403051 

 Eva-Marie L H Rasmussen, mail: evras@aarhus.dk, tlf. 89402248 

 

Vil du vide mere om løntilskud og virksomhedspraktik kan du kontakte, 

 Janni Filt Kristensen, mail: jfkj@aarhus.dk, tlf. 87133969, eller  

 Helle Keblovszki, mail: heke@aarhus.dk, tlf. 89406881  

 

Vil du vide mere om uddannelses- og kombinationsaftaler kan du kontakte 

 Ib Kronborg, der er uddannelsesdirektør på Aarhus Tech, mail: 

ikn@aarhustech.dk, tlf. 89373100 

 

 

mailto:jfkj@aarhus.dk
mailto:ikn@aarhustech.dk

