
   

 

 
Hillerød Kommune       

Praktikanter i Hillerød kommunes udbud 

Skabelon til kontraktklausul  

 
Hillerød Kommune bruger sociale klausuler i de udbudskontrakter, hvor det er muligt og 

relevant. Formålet med klausulerne er, at leverandøren tager et aktivt socialt 

medansvar som led i udførelsen af opgaven.  

 

1. Som led i opfyldelsen af denne kontrakt skal leverandøren sikre, at mindst x af de 

årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.) der 

anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med arbejdstagere, som tilhører 

persongruppen af praktikanter.  

 

2. Ved persongruppen af praktikanter forstås personer, med hvem leverandøren indgår 

eller har indgået uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelse eller 

som er omfattet af lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Leverandøren 

kan vælge at ansætte en eller flere praktikant(er) i kortere perioder, forudsat at det 

samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svare til beskæftigelse af x 

årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid. Leverandøren kan opfylde forpligtelsen 

til at beskæftige x årsværk praktikant(er), ved at overføre en eller flere 

praktikanter, der ved kontraktens indgåelse er ansat hos leverandøren til det 

arbejde, som kontrakten omhandler.  

 

3. Hvis leverandøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed, kan leverandøren 

efter samtykke fra Hillerød Kommune opfylde kravet ved at besætte det fastsatte 

antal stillinger efter pkt. 1 med ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i 

afklaring eller opkvalificering, eller tilsvarende ordninger for ledige i et andet EU-

land.  

 

4. Kan leverandøren ikke på egen hånd ansætte arbejdstagere fra persongruppen af 

praktikanter, skal leverandøren rette henvendelse til en teknisk skole eller 

tilsvarende skole eller Hillerød kommunes jobcenter eller relevant myndighed i et 

andet EU-land og anmode om at få forslag til sådanne arbejdstagere.  

 

5. Leverandøren skal på Hillerød kommunes anmodning dokumentere, at kravet om 

ansættelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter opfyldes.  

 



   
 
 
 

 

6. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af 

arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter er berettiget, kan Hillerød 

Kommune forlange en uddybende redegørelse fra leverandøren. Hvis Hillerød 

Kommune fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan Hillerød Kommune 

meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af 

sådanne arbejdstagere vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der 

fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan Hillerød Kommune efter påkrav 

kræve en bod på DKK 5000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som 

leverandøren efter nærværende klausul er forpligtet til at beskæftige, indtil 

leverandøren har leveret relevant dokumentation jf. klausulens pkt. 2., 3., 4. og 5.  

 

7. Hvis leverandøren ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende 

besættelse af stillinger fra persongruppen af praktikanter eller til at dokumentere, at 

kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af 

kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra leverandørens side, kan 

Hillerød Kommune efter påkrav kræve en bod på DKK 5000 pr. påbegyndt uge pr. 

årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende klausul er forpligtet til at 

beskæftige, indtil leverandøren har leveret relevant dokumentation jf. klausulens 

pkt. 2., 3., 4. og 5.  

 

8. Såfremt der ved opgavens afslutning kan konstateres at leverandøren ikke fuldt ud 

har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikanter, pålægges leverandøren en 

bod svarende til DKK 100.000 pr. manglende årsværk praktikant. 


