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Erhvervsuddannelsespraktikstillinger 

 

1. Leverandøren skal sikre, at mindst [10] pct. af de stillinger /[***] 

stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med per-

soner i erhvervsuddannelsespraktik. Forpligtelsen er kun gældende i 

kontraktperioden. 

 

2. Ved personer i erhvervsuddannelsespraktik forstås personer, der 

påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den for-

bindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomheds-

praktik. 

 

3. Såfremt leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed 

på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for 

leverandøren, kan leverandøren efter samtykke fra Aarhus Kommune 

opfylde kravet ved at besætte det fastsatte antal stillinger efter pkt. 1 

med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller op-

kvalificering.  

 

4. Såfremt leverandøren dokumenterer, at leverandøren ved kontrak-

tens indgåelse har ansat 10 % erhvervsuddannelsespraktikanter set i 

forhold til det samlede antal årsværk beskæftiget ved leverandøren 

inden for den faggruppe, som uddannelsesklausulen vedrører, vil kra-

vet om at antage erhvervsuddannelsespraktikanter bortfalde.  

 

4.1 Ændringer i antallet af årsværk beskæftiget ved den vindende til-

budsgiver i kontraktens løbetid er som udgangspunkt uden betydning. 

Såfremt leverandøren skal ansætte yderligere medarbejdere som følge 

af den opgave, der er vundet, skal 10%-grænsen dog vurderes på 

baggrund af det antal årsværk, der er beskæftiget ved leverandøren 

efter nyansættelserne. 

 

4.2 Ved ”leverandøren” skal forstås den vindende tilbudsgiver. Den 

vindende tilbudsgiver er den juridiske enhed, der har indleveret til-

buddet og ikke, fx den koncern, som tilbudsgiver indgår i. 

 

4.3 Såfremt leverandøren dokumenterer, at 10%-grænsen er nået, 

skal parterne loyalt indgå i drøftelser om i stedet at indgå en partner-

skabsaftale med det formål at få flere unge i uddannelse. Drøftelserne 

indledes på Aarhus Kommunes initiativ. Parterne indvilliger i at delta-

ge aktivt og konstruktivt i drøftelserne. 

 

5. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger med personer 

fra andre EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til de 

ovennævnte. 

 

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 indgået 
uddannelsesaftale (r) til brug for 
kontraktens udførelse, jf. be-
stemmelserne i denne uddannel-
sesklausul" 



Side 2 af 3 

 

6. Aarhus Kommune kan efter ansøgning fra leverandøren tillade, at 

andre personer medregnes ved opgørelsen af antallet af personer i 

praktikstillinger. 

 

7. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansæt-

telser af personer i erhvervsuddannelsespraktik ved at overføre per-

soner, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren, til 

den tilbudte opgave. 

 

8. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan Aar-

hus Kommune efter ansøgning fra leverandøren tillade, at leverandø-

ren overfører medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopga-

ve, selv om det kan betyde at kravet om ansættelse af personer i er-

hvervsuddannelsespraktik midlertidigt ikke kan opfyldes.  

 

9. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte personer i erhvervsuddan-

nelsespraktik, skal leverandøren rette henvendelse til Aarhus Kommu-

ne og anmode om at få forslag til sådanne personer. 

 

10. Såfremt leverandøren ikke ansætter én af Aarhus Kommune fore-

slået person, skal leverandøren give meddelelse om dette til kommu-

nen. Denne oplysning skal indeholde en begrundelse.  

 

11. Såfremt Aarhus Kommune ikke kan foreslå personer til erhvervs-

uddannelsespraktik, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen 

på normale vilkår, selv om leverandørens forpligtigelse til at ansætte 

personer i erhvervsuddannelsespraktik dermed ikke overholdes. 

 

12. Leverandøren skal dokumentere, at kravet om ansættelse af per-

soner i erhvervsuddannelsespraktik opfyldes. Dokumentation i form af 

kopi af underskrevet uddannelsesaftale indgået efter denne kontrakts 

indgåelse skal sendes til Aarhus Kommune senest ved byggeriets op-

start. 
 

13. Såfremt der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens mang-

lende ansættelse af personer i erhvervsuddannelsespraktik er beretti-

get, kan Aarhus Kommune forlange en uddybende redegørelse fra 

leverandøren. Såfremt Aarhus Kommune efter modtagelse af redegø-

relsen fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Aarhus 

Kommune meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at 

manglende besættelse af erhvervsuddannelsespraktikstilling(er) vil 

blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Har leverandøren 

ikke inden 14 dage efter Aarhus Kommunes meddelelse indgået en 

uddannelsesaftale med mindst [***] person[er], kan Aarhus Kommu-

ne frit vælge enten at hæve kontrakten, eller kræve at leverandøren 

betaler en bod på [***] kr./ [***] % af kontraktværdien til kommu-

nen. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne boden i den først-
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kommende betaling til leverandøren, efter boden er forfaldet til beta-

ling. 

 

14. Leverandøren skal tilkendegive at have eller ville indføre en for-

muleret personalepolitik, som skal omfatte en uddannelses- og ar-

bejdsfastholdelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. 

Personalepolitikken skal fremme uddannelsespladser og kompetence-

udvikling samt fremme integration og fastholdelse af de ansatte i virk-

somheden. Personalepolitikken 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.  

 

15. Aarhus Kommune tilbyder leverandøren et uddannelsesbesøg med 

henblik på at understøtte udarbejdelsen og udmøntningen af persona-

le- og uddannelsespolitikken samt informere om mulighederne for at 

ansætte personer i praktikstillinger. 
 

16. Såfremt leverandøren ikke på anmodning kan redegøre for perso-

nalepolitikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitik-

ken, kan Aarhus Kommune stille krav om en uddybende redegørelse 

fra leverandøren. 

 

17. Såfremt leverandøren fortsat ikke kan redegøre for personalepoli-

tikken, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelsespolitikken, kan 

Aarhus Kommune meddele leverandøren, at forsat manglende formu-

leret personalepolitik, herunder uddannelses- og arbejdsfastholdelses-

politik, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der 

fortsat misligholdelse 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 leverandøren, 

efter boden er forfaldet til betaling. 


