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Analysen af potentialet for flere elever/lærlinge i Region Hovedstaden, peger på, at der vil 

kunne øges i antal af praktikpladser i 2018-2020 indenfor nedenstående: 

 

 IT-området 

 Offentlig administration, kontor 

 FM-området 

 Rengøring og Service, primært meritforløb 

 
Region Hovedstaden rekrutterer og ansætter elever/lærlinge, der har bestået deres grundforløb på 

skolen og derefter skal påbegynde deres hovedforløb mod endelig svendeprøve. 

 

En del af skolerne i regionen, giver udtryk for, at antallet/optaget af elever inden for EUD-området er 

stagnerede/faldende inden for mange uddannelsesretninger. Denne tendens vil kunne skabe 

udfordringer med at ansætte og efterleve elever inden for områder med potentiale. 

 

Lønudgift ved igangsættelse af 20 uddannelsesforløb (Ét uddannelsesrul) 

Nedenfor er beregnet den årlige og samlede lønudgift ved ansættelse og færdiggørelse af uddannelse 

for 20 EUD-elever; 10 elever inden for IT-området med en uddannelseslængde på mellem 2 og 4,5 år 

samt 10 elever inden for FM-området med en varighed på 2,5 år. Den gennemsnitlige årlige lønudgift 

pr. elev er estimeret til kr. 200.000. 

 

Årig og samlet lønudgift ved ansættelse af 20 ekstra EUD-elever i 2018 

 

Lønudgift IT-elev og elever FM-området i perioden 2018-2022 (i 1.000 kr.)  

  
Varighe

d 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

IT-supporter (6) 2 år 1.200 1.200       2.400 

Datatekniker (2) 4,5 år 400 400 400 400 200 1.800 

Elektronikfagtekniker (2) 4 år 400 400 400 400   1.600 

FM og andre områder (10) 2,5 år 2.000 2.000 

1.00

0     5.000 

Lønudgift i alt    4.000 4.000 

1.80

0 800 200 

10.80

0 

 

Samlet set vil et uddannelsesrul for 20 elever med nævnte fordeling på uddannelsesretning have en 

samlet lønudgift på kr. 10,8  mio.kr. Denne indsats kan naturligvis skaleres. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslaget har til hensigt at bidrage til målsætningerne om grøn og innovativ metropol og høj 

faglig kvalitet. 

 

 

 

 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2018 2019 2020 2021 

Løn til evt. nye årsværk 4,0 4,0 1,8 0,8 

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 4,0 4,0 1,8 0,8 

 

 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


