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Københavns Kommune

Uddannelses- 
klausul – IT
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Tak...
fordi du er leverandør  
til Københavns Kommune –  
du og din virksomhed er  
med til at holde gang i hjulene  
i vores by.

Københavns Kommune 2020
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Københavns Kommune

Mangel på elevpladser for erhvervs-
uddannelserne på IT-området har 
længe været et problem. Derfor vil 
Københavns Kommune fremover 
anvende uddannelsesklausuler ved 
indkøb af IT-ydelser for at bidrage  
til at skabe flere lærer- og praktik-
pladser i København. Hvis vi skal 
sikre kompetent arbejdskraft, også 
i fremtiden, må vi samarbejde på 
tværs, og Københavns Kommune  
vil gerne gå forrest.

Københavns Kommune har siden 
2011 brugt klausuler i kontrakter på 
bygge-og anlægsområdet, og det er 

tydeligt, at en styrket anvendelse  
af uddannelsesklausuler kan hjælpe 
med at skabe flere praktikpladser. 
Netop den erfaring vil vi nu over- 
føre til IT-området.

I folderen her kan du læse mere om 
Københavns Kommunes uddannel-
sesklausuler på IT-området, hvilke 
kontraktkrav du som leverandør skal 
være opmærksom på, og hvordan 
du dokumenterer over for indsats-
teamet, at du har orden i forholdene.

Forord



4

Københavns Kommune

Selvom der er stor efterspørgsel på 
uddannede IT-supportere og data-
teknikere, mangler mere end 300 
IT-elever løbende en elevplads alene 
på Sjælland. Og mange IT-virksom- 
heder har oplevet at måtte sige nej  
til opgaver på grund af mangel på fag- 
lærte medarbejdere. Københavns 
Kommune ønsker at være med til at 
skabe flere praktikpladser til elever  
på den 2½-årige IT-supporter  

uddannelse og den 5-årige datatekni-
keruddannelse med speciale i enten 
infrastruktur eller programmering.  
Derfor vil der fremover blive stillet 
krav om beskæftigelse af IT-elever 
hos Københavns Kommunes leve- 
randører. Ved at ansætte IT-elever 
kan I selv være med til at sikre, at 
fremtidens IT-medarbejdere har de  
nødvendige digitale kompetencer.

Fordele ved IT-elever 
og beskrivelse af  
uddannelserne  
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”Man kan ikke 
forvente at  

ansætte gode  
IT-folk, hvis man 
ikke selv er med 

til at uddanne 
dem. Det sikrer 
os kvalificerede 
medarbejdere – 

også i fremtiden.
Christian Langgaard, Senior Manager,  

Business Services IT, Price waterhouse Coopers
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Når Københavns Kommune udbyder 
opgaver på IT-området, møder du 
som leverandør en uddannelsesklau-
sul, der stiller krav om, hvor mange 
IT-elever der skal uddannes i kontrak-
tens løbetid.

Og du skal løbende kunne dokumen-
tere, at du opfylder de klausulkrav, 
der er en del af din kontrakt med os. 
Du skal derfor ved projektstart ud-
arbejde en uddannelsesplan. Planen 
skal beskrive, hvordan I vil sikre, at I 
beskæftiger det antal IT-elever, kon-
trakten stiller krav om. Her skal også 
stå, hvilke opgaver eleverne skal ar-
bejde med.

Kommunens indsatsteam følger løb- 
ende op på, at leverandørerne lever 
op til kommunens krav om uddan-
nelse af elever. Klausulen indeholder 
også bodsbestemmelser, hvis krave-
ne ikke overholdes. 

TEC – Technical Education Copen- 
hagen tilbyder støtte igennem hele 
forløbet. Det kan du læse mere om  
i denne folder på side 8.

Københavns Kommune

Klausulens krav til  
uddannelse af elever

Fakta

Københavns Borgerrepræsentation 
har besluttet, at der skal stilles krav 
om beskæftigelse af IT-elever på 
kommunens projekter. Kravet stilles 
ved udbud af opgaver, der har et ud-
dannelsespotentiale og er egnede til 
beskæftigelse af elever.

Københavns Kommunes uddannelses- 
klausuler indeholder dokumentati-
onskrav, kontrol og håndhævelses-
mekanismer samt specifikke krav til 
antallet af ansatte IT-elever, der skal 
beskæftiges i projektperioden.
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”Den nye uddan- 
nelsesklausul kan 

gøre det mere  
synligt for virksom-
hederne, at de selv 
kan være en del af 
løsningen i forhold 
til at få uddannet 

flere kvalificerede 
IT-medarbejdere  

i fremtiden. 

Kasper Palm,  
Uddannelsesansvarlig, Dansk Metal
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Københavns Kommune

TEC - Technical Education Copenha-
gen vil gerne gøre det nemmere for 
jer at ansætte IT-elever. TEC tilbyder 
derfor støtte i form af:

• En fast partnerskabskonsulent, 
som er tilknyttet jeres virksomhed 

• Hjælp til praktikgodkendelse af 
virksomheden og rekruttering 
af elever

• Rådgivning og support i hele elev- 
forløbet med henblik på fast- 
holdelse og gennemførelse 

• Rådgivning og information om 
AUB-regler og klausulkrav 

• Vejledning og support omkring 
økonomien ved ansættelse af 
IT-elever herunder refusion og 
godtgørelse

Sådan støtter TEC  
ansættelse af IT-elever:
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”Jeg kan kun sige: 
Spring ud i det!  

Det giver så  
meget mere,  

end det kræver,  
og det er en  

investering både  
i virksomheden  

og i den arbejds-
kraft, vi ønsker.  

Henrik Nordahl Jensen,  
System Engineering Manager, Siemens
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Københavns Kommune

Københavns Kommune og TEC –  
Technical Education Copenhagen 
har indgået en strategisk partner-
skabsaftale med det formål at skabe 
flere elevpladser inden for data- og  
kommunikationsområdet. Den aktive 
brug af uddannelsesklausuler skal bi-
drage til at skabe flere praktikpladser 

for IT-elever hos kommunens ekster-
ne leverandører. På den måde kan vi 
sammen være med til at sikre flere 
dygtige IT-supportere og datatek- 
nikere i fremtiden. 

Samarbejde mellem 
TEC og KK
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”IT-elever kan 
meget mere end  

bidrage med 
ekstra hænder;  
de kommer med  
ny viden og nye 
perspektiver, 

der kan bidrage  
positivt til 

teamet.
Ragid Maarouf,  

Teamleder for Service Desk, Deloitte
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Så kontakt Københavns Kommunes  
rådgivningstelefon på 33667020  
eller skriv til os på csr@okf.kk.dk  
Du kan læse mere på socialdumping.kk.dk
 
Du kan også kontakte vores hotline 
på telefon 33667010

Kontaktinfo til TEC
Mail: salg@tec.dk
Telefon: 38177000

Vil du vide mere..

mailto:csr@okf.kk.dk
http://socialdumping.kk.dk
mailto:salg@tec.dk

	Uddannelsesklausul – IT
	Tak...
	Forord
	Fordele ved IT-elever og beskrivelse af uddannelserne 
	Klausulens krav til uddannelse af elever
	Sådan støtter TEC ansættelse af IT-elever:
	Samarbejde mellem TEC og KK
	Vil du vide mere..
	Kontaktinfo til TEC



