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Udvidelsesforslag 
Nr.: JUFU-41-52 Emne: JUFU medlemsforslag - Lærlinge og rammer for skolepraktik 

 

1.000 kr. i 2020-priser 2021 2022 2023 2024 

Merudgift ? ? ? ? 

Afledt mindreudgift - - - - 

Nettoudvidelse - - - - 

Note: Merudgift samt udvidelse angives med et positivt tal. Evt. afledt mindreudgift angives med et negativt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Grundet Corona-krisen er ledigheden på Bornholm eksploderet, hvilket forventes at ramme alle brancher bredt. For at 
understøtte de unges mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse skal Bornholms Regionskommune (BRK) 
indlede arbejdet og dialogen med øens virksomheder om muligheden for deleordning af lærlinge, hvor BRK fungerer 
som tovholder på projektet. I forlængelse af medlemsforslag fra Rene Danielsson har JUFU besluttet på ordinær møde 
den 3.juni 2020, at  der udarbejdes et opprioriteringsforslag der videresendes budgetforhandlingerne for budget 2021. 
 
Forslaget indeholder 2 dele: 
 
1) Ansættelse af flere elever/lærlinge i BRK evt. via deleordninger med private virksomheder 
2) Oprette en "Opgave bank" til elever som er tilknyttet en skolepraktikordning på Campus Bornholm. 
 
Ad1. 
1 elev/lærling i BRK koster netto ca. kr.   170.000 kr. 
5 elever/lærlinge                                kr.   850.000 kr. 
10 elever/lærlinge                              kr.1.700.000 kr. 
 
Beløbet dækker lønomkostninger i typisk 2 år. 
 
Der er afsat betydelige statslige midler som følge af Coronakrisen, som kan få betydning for kommunens samlede 
muligheder for at ansætte elever/lærlinge. Det er endnu ikke muligt ud fra de foreliggende oplysninger at se hvilken 
direkte betydning det får for Bornholms Regionskommune. Når de konkrete oplysninger for BRK foreligger, vil de tilgå 
budgetmaterialet. 
 
Den 12. juni 2020 var sammensætningen og antallet af lærlinge og elever i BRK følgende: 
 
Uddannelse                                   Antal 
Ernæringsassistentelev         3 
Kontorelev                                   7 
Pau-elev                                 14 
Social- og sundhedsassistentelev     85 
Social- og sundhedshjælperelev       38 
Anlægsgartnerelev         1 
Skov- og naturteknikerelev         1 
Datateknikerlærling         1 
It Supporter Lærling         1 
Personvognsmekaniker lærling         1 
I alt                               152 
 
Den helt store gruppe er indenfor social- og sundhedsområdet, hvilket også er blevet styrket med den særlige ordning, 
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som Job, Udvikling og Fritidsudvalget og Socialudvalget iværksatte, sidste år, hvor SOSU studerende over 25 år blev 
tilbudt voksenelevløn i stedet for SU.  
 
Den 12. juni 2020 var der i alt 152 elever og lærlinge i BRK. I en lignende opgørelse fra 17. april 2017 var der 151. Det 
samlede antal af elever/lærlinge er stort set uændret.  
 
Ad2) 
Opgavebank for skolepraktikelever 
 
Såfremt Bornholms Regionskommune vil indgå i en opgavebank, hvor der bestilles konkrete opgaver udført af 
skolepraktikelever fra Campus Bornholm, skal der afsættes et beløb til udgifter til materialer samt udgifter til transport. 
Ved forespørgsel har Campus Bornholm oplyst, at de er klar til at oprette flere pladser i skolepraktik såfremt det viser 
sig nødvendigt. Dette vil være tilfældet, såfremt private og offentlige virksomheder ikke udbyder et tilstrækkeligt stort 
antal elev/lærlinge pladser. I de seneste år har der været 20-30 unge om året som har gået i skolepraktik. 
 
Udfordringen for Campus Bornholm ved skolepraktik er at finde relevante opgaver som skolepraktikeleverne kan udføre 
og dermed opnå samme læring som ved ansættelse i en virksomhed. Det er i denne forbindelse at det foreslås at der 
oprettes en opgavebank. Ordningen kan udvides så også mindre fritids-, sports- og kulturtilbud kan stille opgaver til 
rådighed. Der må alene være tale om opgaver som ikke normalt vil blive udført. 
 
De konkrete opgaver skal godkendes af det lokale uddannelsesudvalg(LUU) hvor der medvirker repræsentanter fra 
branchen(fx håndværksmestre) for på denne måde at sikre der ikke er tale om konkurrenceforvridning. 
 
Der kan afsættes et valgfrit beløb, dog minimum kr. 200.000, hvis det skal stå mål med at oprette en opgavebank og de 
administrative rammer der skal opsættes i denne forbindelse. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Ad1) At der udbydes et tilstrækkeligt stort antal elev-/lærlingepladser på Bornholm. 
 
Ad 2) Primært at understøtte at der kan tilbydes et relevant skolepraktiktilbud  under uddannelse på Bornholm   
Sekundært at der "ordnes" nogle opgaver i Bornholms Regionskommune evt. eksterne fritids-, sports- og kulturtilbud, 
som ellers ikke ville blive udført 
 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

- 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

At der "ordnes" nogle opgaver i Bornholms Regionskommune evt. eksterne fritids-, sports- og kulturtilbud, som ellers 
ikke ville blive udført. 

5. Tidshorisont 

Vil kunne iværksættes fra 1. januar 2021.  

6. Politisk behandling af emnet 

Job, Udvikling og Fritidsudvalget behandlede d. 3. juni 2020 punktet "Projekt. Deleordning af lærlinge." Fics nr.:  
81.07.01A00-0001, hvor udvalget besluttede "d) Anbefales. Udvalget anbefaler, at  der udarbejdes et 
opprioriteringsforslag der videresendes budgetforhandlingerne for budget 2021." 

 


