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Til: Erhvervs- og vækstudvalget 

Bilag 2: Region Hovedstadens videre udmøntning på praktikpladsområdet 

 

Baggrund 

Som supplement til den aktuelle drøftelse af rundbordsaftalen, vil der på Erhvervs- og 

vækstudvalgets møde den 21. februar 2017 være en særskilt temadrøftelse af praktik-

pladsområdet, hvor udvalget vil blive præsenteret for resultaterne af praktikpladsenhe-

dens arbejde i 2016, samt hvordan Region Hovedstadens budgetaftale for 2017 forven-

tes udmøntet i forhold til: 

 

1) En bedre service i forvaltningen af klausuler på regionens hospitalsbyggerier. 

Aktuelt er administrationen i dialog med eksterne konsulentvirksomheder med 

henblik på at kunne udmønte budgetaftalens mål.  

 

2) Bedre udnyttelse af potentialet for praktikpladser i Region Hovedstadens cen-

tre og virksomheder. Administrationen er aktuelt i gang med at kortlægge po-

tentialet og præsenterer resultater heraf på budgetseminar i april. 

 

Nedenfor redegøres kort for udmøntning af rundbordsaftalen.  

 

Udmøntning af rundbordsaftalen på praktikpladsområdet 

Det strategiske rundbord indgik i november 2016 aftale om at sikre flere og dygtigere 

faglærte. Parterne bag rundbordsaftalen er enige om at sikre en ambitiøs regional im-

plementering af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele 

Danmark og praktikpladser, således at alle unge, der kan og vil, får en praktikplads, 

der hvor erhvervslivet har behov. Region Hovedstaden kunne i regi af rundbordet ikke 

opnå en decideret aftale om praktikpladsgaranti, men parterne er enige om at løfte am-

bitionen ved: 

 

 At professionalisere og udvikle god praksis for brugen af strategiske partner-

skaber for at sikre, at de skabes flere praktikpladser der, hvor der er mangel på 

arbejdskraft 

 At samle erhvervsskolerne om en mere effektiv praktikpladsindsats, der går på 

tværs af geografier, og om at sikre, at der i praktikcentrene er både et strate-

gisk og operationelt samarbejde med virksomhederne 



   Side 2  

 

I forhold til udmøntning af aftalen arbejder Region Hovedstadens praktikpladsenhed 

ud fra en proces i tre trin, der giver erhvervsskolerne tid til at modne en organisering 

og implementere partnerskabsmetoden, som et led i at professionalisere erhvervssko-

lernes opsøgende indsats og geare disse til udmøntning af trepartsaftalen: 

 

1) Første trin er at høste erfaringer fra det igangværende regionale udviklings-

projekt ”Praktik på store byggerier Sjælland og Hovedstaden”, hvor der op-

bygges en model for partnerskaber mellem bygherrer og erhvervsskoler i byg-

ge- og anlægsbranchen for at udnytte praktikpladspotentialet i store bygge- og 

anlægsaktiviteter på hele Sjælland. 

2) Andet trin er et for-projekt om ”Flere praktikpladser gennem strategiske 

partnerskaber”, som aktuelt formuleres i regi af arbejdsgruppen under rund-

bordet. Projektets formål er at geare skolerne til at indgå partnerskabsaftaler 

med større virksomheder og klynger om at sikre virksomhedernes fremtidige 

kompetenceforsyning bl.a. ved at sikre praktikpladser i virksomhederne.  

3) Tredje trin er at samle alle erhvervsskoler, samt øvrige centrale parter, om en 

større socialfondsansøgning i det nye vækstforum, hvor det er muligt at an-

vende midler til afprøvning af metoder til at opsøge praktikpladser.   

 

Region Hovedstadens praktikpladsenheds aktuelle arbejde 

Foruden rundbordsaftalens udmøntning fortsætter Region Hovedstadens praktikplads-

enhed sit aktuelle arbejde til og med 2018, hvor udviklingsmidlerne ophører. Indsat-

serne her retter sig primært mod en systematisk screeningsindsats, hvor enheden i 

samarbejde med alle erhvervsskoler i regionen, afvikler 1600 virksomhedsbesøg årligt 

for at skabe ekstra praktikpladser. Desuden foretages en særlig satsning i den maritime 

industri i strukturfondsprojektet ”Fremtidens maritime håndværker”. Hertil deltager 

praktikpladsenheden i større rekrutteringstiltag, herunder kampagnen Dit barns frem-

tid samt Copenhagen Skills. 


