Regionen bistår med at finde
praktikpladser i byggeriet

Hvorfor praktikanter
Regionsrådet besluttede på sit møde den 1.
februar 2011 at Region Hovedstaden fremover
ved udbud af større anlægsprojekter stiller krav
til entreprenørerne om praktikpladser,
og at disse krav udformes således at der er
rimelig sammenhæng mellem opgavens
art og karakter og kravene til entreprenørerne.

Hvor finder jeg materiale om
ordningen ?

• http://regiintranet.regionh.dk/menu/Organisation/Fysiske+ram
mer/Dokumentdelingsportal/Juridiske+rammebeting
elser+og+udbudsdokumenter3.htm

Hovedregel
• Hvornår skal der stilles krav?
Kravet om praktikpladser stilles efter en konkret
vurdering når følgende forhold ved
udbuddet af et bygge-/anlægsprojekt er opfyldt:
• Projektet skal have en varighed som er på mindst 6
måneder
• Lønudgiften skønnes at være på mindst 4 mio. kr.
og/eller det samlede projekt overstiger 10 mio. kr.
• Projektet har et fagligt indhold som giver mulighed for
at beskæftige praktikanter.

• Afgrænsning
• Reglerne omfatter alene de udførende fag og således
ikke de tilknyttede rådgiverydelser eller bygherrens
øvrige omkostninger og administration af aftalen.

• Reglerne omfatter alene ydelser tilknyttet udførelsen
og forberedelse heraf på entreprenørens adresse eller
midlertidige arbejdssteder, men ikke leverancer,
herunder eksempelvis betonelementer,
ventilationsaggregater og bygningsmaterialer, der
indkøbes eller produceres på fabrik, uanset om dette
sker i Danmark eller i udlandet.

I disse situationer skal der ud fra en konkret vurdering
stilles krav om at entreprenøren tilsammen med dennes
underentreprenører – for hver gang de nævnte
beløbsgrænser passeres – skal beskæftige mindst 1,0
årsværk praktikant, dvs. en arbejdstager, med
hvem entreprenøren indgår eller har indgået en
uddannelsesaftale i henhold til lov om
erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en
lignende uddannelsesordning i et andet
EU-land. Antal årsværk praktikanter opgøres med én
decimal.

Af hensyn til entreprenører, der allerede har et stort
antal praktikanter, stilles der ikke
krav om at, der skal ske nyansættelse af en eller
flere praktikanter.
Kravet er i stedet at der skal være beskæftiget en
eller flere praktikanter i bygge-/anlægsprojektet.
Der er således mulighed for at disse entreprenører
kan flytte praktikanter fra andre projekter
til projektet for regionen.

Undtagelse
Forpligtelsen bortfalder dog kun hvis entreprenøren
kan dokumentere,
• (1) at der er annonceret efter praktikanter på
www.praktikpladsen.dk eller foretaget en
passende annoncering i et andet EU-land, og
• (2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller
relevant myndighed i et andet EU-land efter
konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har
set sig i stand til at formidle en praktikant til
ansættelse.

• Krav om andre typer praktikanter
• Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikantvirksomhed,
skal entreprenøren
• efter samtykke fra Region Hovedstaden opfylde kravet om
beskæftigelse af praktikanter ved at besætte det fastsatte antal
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 (herefter også benævnt
”praktikant”).
• Såfremt entreprenøren kan dokumentere over for regionen at der
med det udvidede kriterium stadig ikke kan findes praktikanter,
bortfalder forpligtelsen efter regionens godkendelse.

• Opfølgning under udførelsen
• Bygherren er forpligtet til at følge op på om potentialet
for praktikanter realiseres, men kan delegere denne
forpligtelse til rådgiveren for projektet såfremt det
fremgår af rådgivningsaftalen.
• Opfølgningen skal ske ved at der på byggemøder
medtages et punkt i byggemødereferatet kaldet
”Bemanding”. Under punktet noterer byggelederen
antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en
særskilt del af den samlede bemanding og
praktikanternes navn + efternavn tilføjes.

Hvilken indsats påhviler bygherren
1. Før gennemførelse af udbud
(beregne antal praktikanter)
2. Under byggeriets udførelse
(holde løbende øje med at entreprenøren levere
det rette antal praktikanter)

3. Afrapportering
(pligt til at afrapportere til det politiske system)

