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Uddannelsesklausul mv. 

 

 
Krav om uddannelsespladser 
Ved udbud hvor entreprisen udgør mindst 10 mio. kr. og som har en varighed på over 6 
måneder stiller Gladsaxe Kommune krav om, at entreprenøren beskæftiger 1 praktikant for 
hver gang beløbsgrænsen på de 10 mio. kr. passeres (dog max. 5 praktikanter i alt).  
 
Entreprenøren kan ikke opfylde sin forpligtigelse til at foretage ansættelse af praktikanter ved 
at overføre medarbejdere, som ved kontraktens indgåelse allerede er ansat hos 
entreprenøren, til det arbejde som kontrakten omhandler.  
 
Målgruppen 
Målgruppen for uddannelsesklausulerne er personer, der påbegynder eller skal påbegynde 
en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som 
erhvervspraktik. Det omfatter f.eks. lærlinge i traditionelle håndværksfag og hos 
entreprenører, kontorelever i administrative funktioner (HK), samt som tekniske assistenter 
o.l. (TL). Det vil sige, at entreprenøren skal indgå uddannelsesaftale i henhold til lov om 
erhvervsuddannelser eller lignende uddannelsesordning i et andet EU-land.  
 
Krav om personalepolitik 
Ved udbud hvor entreprisen udgør mindst 5 mio. kr. skal entreprenøren desuden tilkendegive 
at have eller ville udarbejde en formuleret personalepolitik, som bl.a. indeholder en 
uddannelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave. Personalepolitikken skal 
fremme uddannelsespladser i forbindelse med den konkrete opgave og kompetenceudvikling 
for alle medarbejdere, der arbejder på projektet. Personalepolitikken skal mindst gælde for 
den tidsperiode, det tager at udføre den pågældende opgave.  
 
Brug af underleverandører 
Hvis entreprenøren gør brug af underleverandører skal entreprenøren sikre at forpligtigelsen 
til at opfylde krav om uddannelsesklausuler (krav om praktikanter og personalepolitik) 
videregives til underleverandører. Det er entreprenørens ansvar at formidle oplysninger om 
uddannelsesklausuler til kommunen.  
 
Krav om redegørelse 
Entreprenøren skal på kommunens anmodning skriftligt orientere kommunen om udmøntning 
af krav om uddannelsesklausul (krav om praktikanter og personalepolitik), herunder 
udmøntning hos underleverandører.  
 

1. Hvis entreprenøren ikke på anmodning kan redegøre for personalepolitikken, 
herunder om uddannelsespladser og kompetenceudvikling, kan kommunen stille krav 
om en uddybende redegørelse. 

2. Hvis entreprenøren fortsat ikke kan redegøre for personalepolitikken, herunder om 
uddannelsespladser og kompetenceudvikling, kan kommunen meddele, at fortsat 
manglende formuleret personalepolitik, herunder om uddannelsespladser og 
kompetenceudvikling, vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der 
fortsat misligholdelse fra entreprenørens side, opkræves entreprenøren en bod på 1 
% af entreprisesummen til kommunen. Kommunen er berettiget til at modregne 
boden i førstkommende betaling til entreprenøren, efter boden er forfaldet til betaling. 
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Undtagelser 
Forpligtelsen til at beskæftige praktikanter bortfalder hvis: 

1. Entreprenøren (eller underleverandører) ikke er i stand til at finde en praktikant, der 
ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Entreprenøren skal dokumentere, at der er 
annonceret efter praktikanter (i DK og EU), og at Jobcenteret eller anden relevant 
myndighed samt teknisk skole e.l. efter henvendelse fra entreprenøren ikke har 
kunnet formidle en praktikant til ansættelse. Entreprenøren skal give meddelelse til 
kommunen hvis entreprenøren (eller underleverandører) ikke er i stand til at indgå en 
uddannelsesaftale med praktikant(er) 

2. Entreprenøren (eller underleverandører) bliver nød til at afskedige andre 
medarbejdere og/eller lærlinge/praktikanter for at opfylde forpligtigelsen. 
Forpligtigelsen bortfalder dog kun hvis entreprenøren (eller underleverandører) kan 
dokumentere at have et overskud af arbejdskraft på det tidspunkt hvor entreprisen 
påbegyndes. Hvis der i kontraktens løbetid opstår behov for at genbesætte antallet af 
stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, genopstår forpligtigelsen til at 
ansætte praktikanter.  

 
Krav om andre typer praktikanter 
Hvis entreprenøren (eller underleverandører) ikke kan godkendes som praktikvirksomhed, 
kan entreprenøren efter samtykke fra kommunen opfylde kravet om beskæftigelse af 
praktikanter ved at besætte det fastansatte stillinger med ledige, der skal i 
virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en 
lignende ordning for ledige i et andet EU-land. 
 
Forpligtelsen til at beskæftige praktikanter bortfalder i denne situation, hvis Jobcenteret eller 
en anden relevant myndighed i EU efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har 
kunnet formidle en praktikant til ansættelse. 
 
Dokumentation og kontrol 
Entreprenøren skal på Gladsaxe Kommunes anmodning afgive en tro og love erklæring på, 
at kravet om beskæftigelse af en praktikant er overholdt.  

 
Uenighed om hvorvidt manglende beskæftigelse af praktikanter er berettiget - 
misligholdelse 
Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en 
praktikant er berettiget, kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra 
entreprenøren. 
 
Hvis kommunen herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan kommunen 
meddele entreprenøren, at manglende beskæftigelse af en praktikant vil blive betragtet som 
misligholdelse af kontrakten. 
 
Sker der herefter fortsat misligholdelse, opkræves entreprenøren en bod på 1 % af 
entreprisesummen. Kommunen er berettiget til at modregne boden i førstkommende betaling 
til entreprenøren, efter at boden er forfalden. 
 
Misligholdelse i øvrigt 
Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til underretning eller dokumentation, betragtes det 
som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse, opkræves 
entreprenøren en bod på 1% af entreprisesummen. Kommunen er berettiget til at modregne 
boden i først kommende betaling entreprenøren, efter at boden er forfalden. 
 

 
 
 


