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Erhvervsministeren  

 

Region Hovedstadens forslag til ny lærlingemodel 

 

Kære Simon Kollerup 

Tak for dit brev af 20. december 2019. Jeg henvender mig endnu en gang til 

dig på vegne af regionsrådet i Region Hovedstaden med en opfordring om at 

tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag for, at vi kan indføre en ny lærlinge-

model i regionen. 

Det glæder os, at du anfører i dit brev, at du er meget optaget af, at der etab-

leres flere uddannelses- og praktikpladser og, at du har bedt dit ministerium 

kigge nærmere på vores forslag. 

 

Region Hovedstadens henvendelse har fra start været fokuseret på en lærlin-

gemodel, som vil kunne give et meget væsentligt supplement til de nuvæ-

rende regler om lærlingekrav i f.eks. byggekontrakter: Vores forslag vil i udbud 

muliggøre et krav om, at virksomheder bagudrettet skal have haft lærlinge an-

sat som betingelse for at kunne byde på opgaven. De supplerende krav skøn-

nes at give væsentligt flere lærlingepladser bl.a.  i byggebranchen, hvis det at 

have lærlinge ansat er en forudsætning for at byde på en opgave, idet virk-

somhederne hermed i endnu højere grad vil fokusere på kontinuerligt at an-

sætte lærlinge – og f.eks. ikke kun når det er ”nødvendigt” i forbindelse med 

indgåelse af en kontrakt.  

 

Region Hovedstaden er helt opmærksom på, at en gennemførelse af lærlinge-

modellen kræver ændringer i nationale regler og tillige også ændring af EU-

regler – men EU-reglerne kun for så vidt angår de meget store og grænse-

overskridende kontrakter. 

 

Vi forstår dit brev af 20. december 2019 og dialogen med dit ministerium såle-

des, at du er enig i, at det vil være muligt at gennemføre den foreslåede lærlin-

gemodel for de kontrakter, der ikke er omfattet af EU-reglerne og ikke kan ka-

rakteriseres som grænseoverskridende.  



 Side 2  

 

Danmark er fortsat i en situation, hvor tusindvis af unge stadig mangler en lær-

lingeplads, og hvor der om få år vil være massiv mangel på faglært arbejds-

kraft inden for flere brancher. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har således 

den 10. marts offentliggjort en analyse, som konkluderer, at der i 2030 kom-

mer til at mangle 99.000 faglærte. 

Med det klare både faglige og politiske grundlag – og den nu mere end halv-

andet år lange ventetid på noget, der er enighed om – skal vi derfor endnu en-

gang kraftigt opfordre til, at du straks efter Folketingets åbning den 5. oktober 

fremsætter lovforslag, som vil muliggøre den foreslåede lærlingemodels be-

handling og vedtagelse i efteråret 2021. 

 

Sluttelig henviser vi til en række kommuners opbakning til forslaget. 

 

Venlig hilsen 

 

 
Sophie Hæstorp Andersen 

 

På vegne af Regionsrådet i Region Hovedstaden  

 

 


