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Ledige i virksomhedspraktik/løntilskud  

 

1. Leverandøren skal antage [***] ledig[e] i [virksomhedspraktik/løntilskud]. 

 

2. Ved ledige forstås personer, der skal i [virksomhedspraktik/løntilskud] som led i afklaring 

eller opkvalificering. 

 

3. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger med personer fra andre EU-lande, 

som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte. 

 

4. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at antage ledige i [virksomhedsprak-

tik/løntilskud] ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leve-

randøren, til den tilbudte opgave. 

 

5. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Aarhus Kommune efter an-

søgning fra leverandøren tillade, at leverandøren overfører medarbejdere til at varetage den 

udbudte arbejdsopgave, selv om det kan betyde at kravet om at antage ledige personer 

midlertidigt ikke kan opfyldes.  

 

6. Såfremt leverandøren ikke kan antage ledige, skal leverandøren rette henvendelse til 

Aarhus Kommune og anmode om at få forslag til sådanne personer. 

 

7. Såfremt leverandøren ikke antager én af Aarhus Kommune foreslået person, skal leveran-

døren give meddelelse om dette til kommunen. Denne oplysning skal indeholde en begrun-

delse.  

 

8. Såfremt Aarhus Kommune ikke kan anvise ledige, er leverandøren berettiget til at besæt-

te stillingen på normale vilkår, selv om leverandørens forpligtigelse til at antage ledige der-

med ikke overholdes. Parterne skal i så fald loyalt indgå i drøftelser om i stedet at indgå en 

partnerskabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne indledes på 

Aarhus Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at deltage aktivt og konstruktivt i drøftel-

serne. 

 

9. Leverandøren skal dokumentere, at kravet om at antage ledige opfyldes. Tilstrækkelig 

dokumentation skal foreligge senest ved byggeriets opstart. Aarhus Kommune vurderer, om 

den sendte dokumentation er tilstrækkelig. 

 

10. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende antagelse af ledige 

er berettiget, kan Aarhus Kommune forlange en uddybende redegørelse herom fra leveran-

døren. Såfremt Aarhus Kommune efter modtagelse af redegørelsen fortsat finder leverandø-

rens handling uberettiget, kan Aarhus Kommune meddele dette til leverandøren med tilken-

degivelse af, at manglende opfyldelse af denne uddannelsesklausul vil blive betragtet som 

misligholdelse af kontrakten. Har leverandøren ikke inden 14 dage efter Aarhus Kommunes 

meddelelse antaget [en] ledig[e], kan Aarhus Kommune frit vælge enten at hæve kontrak-

ten, eller kræve at leverandøren betaler en bod på [***] kr./[***] % af kontraktværdien til 

kommunen. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende be-

taling til leverandøren, efter boden er forfaldet til betaling. 

 

11. Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en formuleret personalepolitik, 

som skal omfatte en uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på den 

Kommentar [F1]: Følgende tillæg 
til bestemmelsen, såfremt der er 
tale om en bygge- og anlægsop-
gave, der udbydes i totalentrepri-
se: 
 
”Totalentreprenøren kan opfylde 

sin pligt ved at dokumentere, at 
dennes underentreprenør[er], som 
har fået overdraget kontrakten til 
hel/delvis udførelse efter denne 
kontrakts indgåelse har antaget 
[en] ledig[e] i [virksomhedsprak-
tik/løntilskud] til brug for kontrak-
tens udførelse, jf. bestemmelserne 
i denne uddannelsesklausul.” 
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udbudte opgave. Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetenceudvik-

ling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virksomheden. Personalepolitik-

ken skal mindst gælde for den tidsperiode, det tager at udføre den udbudte arbejdsopgave. 

Leverandøren skal på Aarhus Kommunes anmodning orientere kommunen om personalepoli-

tikken og dens udmøntning. 

 

12. Aarhus Kommune tilbyder leverandøren et uddannelsesbesøg med henblik på at under-

støtte udarbejdelsen og udmøntningen af personale- og uddannelsespolitikken samt infor-

mere om mulighederne for at ansætte personer i praktikantstillinger. 

 

13. Såfremt leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, herunder 

uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune stille krav om en ud-

dybende redegørelse fra leverandøren. 

 

14. Såfremt leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder ud-

dannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan Aarhus Kommune meddele leverandøren, 

at forsat manglende formuleret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfasthol-

delsespolitik, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat mislighol-

delse fra leverandørens side, betaler leverandøren en bod på [***] kr. til Aarhus Kommune. 

Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til leve-

randøren, efter boden er forfaldet til betaling. 

 

 


