
Drøftelsessag: Status og næste skridt for den regionale praktikpladsindsats 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

I 2011 besluttede Regionsrådet at igangsætte en treårig praktikpladssatsning for at skabe flere praktikpladser til de 
mange unge på erhvervsuddannelser, som ikke kunne få en praktikplads. I august 2012 påbegyndte Den Regionale 
Praktikpladsenhed arbejdet. Målet var at skaffe 2500 nye praktikpladser til eleverne på erhvervsskolerne i Region 
Hovedstaden i perioden 2012-2015. Målet om mindst 2500 praktikpladser i perioden 2012-2015 er nu nået. I 
forbindelse med budget 2014 besluttede Regionsrådet at videreføre praktikpladsindsatsen frem til 2018 med et mål 
om 1200 nye praktikpladser pr. år. Sagen giver en status på indsatsen 2012-2015 og der lægges op til en drøftelse 
af den fremadrettede praktikpladsindsats. 
  
På mødet vil der være et kort oplæg om arbejdet under praktikpladsindsatsen ved enhedschef Carsten Krabbe. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
at erhvervs- og vækstudvalget drøfter den fremadrettede praktikpladsindsats. 

POLITISK BEHANDLING 

Drøftet. 

SAGSFREMSTILLING 

Baggrund 
Der er mangel på faglært arbejdskraft i hovedstadsregionen og i 2020 vil der mangle op mod 8000 faglærte. Flere 
praktikpladser er en forudsætning for at sikre, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse, og at virksomhederne får 
den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. 
  
Den regionale praktikpladsenhed blev oprettet med det formål at udvikle og implementere nye metoder til det 
praktikpladsopsøgende arbejde, med henblik på at styrke og supplere erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende 
arbejde. Målet var at skaffe 2500 nye praktikpladser i perioden 2012-2015. Det mål er nu nået i tæt samarbejde 
med regionens erhvervsskoler. Pr. den 1. dec. 2015 var der registreret 2558 praktikpladser. 
  
Status for praktikpladsindsatsen 2012-2015 
Praktikpladsenheden har arbejdet systematisk med at opsøge primært større virksomheder i hovedstadsregionen. I 
perioden 2012-2014 kontaktede praktikpladsenheden således i alt 4000 virksomheder enten telefonisk eller via 
besøg. Praktikpladsenhedens rolle var at sikre god service og at udnytte potentialet for nye praktikpladser ude i 
virksomhederne. Dette skete ved at sikre én indgang for den enkelte virksomhed, at identificere muligheder for 
praktikpladser bredt i virksomheden og formidle praktikpladserne videre til de relevante skoler.  
  
Parallelt med den virksomhedsopsøgende indsats har praktikpladsenheden udviklet og faciliteret nye metoder og 
samarbejder om flere praktikpladser ved at styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af erhvervsskoler, 
jobcentre og andre relevante aktører. Der er i dag et tæt samarbejde med alle regionens erhvervsskoler samt med 
en række jobcentre, organisationer og brancheforeninger.  
  
Målet om 2500 praktikpladser er nået ved at fastholde et regionalt perspektiv i tilgangen til de store virksomheder og 
agere ”fælles indgang” til skolerne. Region Hovedstaden er således gået forrest med en indsats, hvor faggrænser 
mellem fag, skoler og aktører træder i baggrund til fordel for en fælles indgang og service for virksomhederne. 
Endvidere har praktikpladsenheden løbende kvalificeret det praktikpladsopsøgende arbejde på skolerne gennem 
analyser, relevant statistik og gennem kompetenceudvikling i form af kurser for skolernes virksomhedskonsulenter. 
  



Praktikpladsindsatsen 2016-2018 
I dag er der etableret et solidt fundament for, at praktikpladsindsatsen kan udrulles til at omfatte hele Greater 
Copenhagen. Manglen på praktikpladser er en regional udfordring, der kræver regionale løsninger. Derfor er fokus i 
indsatsen fremadrettet at samle parterne i Greater Copenhagen om fælles initiativer, der sikrer, at flere gennemfører 
en erhvervsuddannelse, at der er tilstrækkeligt med praktikpladser og at virksomhederne kan få de elever og den 
faglærte arbejdskraft, de efterspørger. 
  
Praktikpladsindsatsen har i perioden 2016-2018 en målsætning om 1200 nye praktikpladser årligt. 
  
Ud over indsatsen med at samle parterne i Greater Copenhagen er det centralt, at sikre praktikpladser indenfor 
bygge- og anlægsområdet på Region Hovedstadens hospitalsbyggerier og på de store bygge- og anlægsprojekter i 
Greater Copenhagen. Konkret samarbejder administrationen med bygherrer og hovedentreprenører på de store 
bygge- og anlægsprojekter og følger op på sociale klausuler på hospitalsbyggerierne.  
  
Praktikpladsindsatsen indtænkes desuden som en integreret del af satsningen om Faglært til Vækst, der skal 
bidrage til at sikre flere og dygtigere faglærte. Heri indgår en målsætning om at samle kommuner, virksomheder, 
skoler og organisationer om at udvikle en decideret praktikpladsgaranti på tværs af den funktionelle 
arbejdsmarkedsregion. Praktikpladsindsatsen indgår derfor også som del af drøftelserne under Faglært til Vækst, 
hvorved bred opbakning til det fælles mål om en regional praktikpladsgaranti skal sikres. 
  
Regionsrådet vil fremadrettet modtage en årlig status på målet om de 1200 årlige praktikpladser og på fremdriften i 
forbindelse med praktikpladsgarantien. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Der er udarbejdet en pressemeddelse i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for praktikpladsindsatsen 
2012-2015. 
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