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I medfør af § 33 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremlægge følgende forslag til 
Beslutning:

Forslag  til  Inatsisartutbeslutning  om,  at  Naalakkersuisut  pålægges  at  ændre  Selvstyrets 
bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder, således at 
bekendtgørelsens krav om, at udbudsmaterialet skal stille  krav om ansættelse af et givet 
antal lærlinge, tilføjes et krav om at ansætte 4 lærlinge, hvis den samlede værdi på bygge- og 
anlægsarbejdet overstiger 12 millioner kr. og 5 lærlinge, hvis den samlede værdi overstiger 
15 millioner kr.
(Medlem af Inatsisartut, Per Berthelsen Siumut)
 

Begrundelse:
Vort land skriger efter praktikpladser.
“Den væsentligste problematik omkring erhvervsuddannelserne er manglen på praktikpladser.”1

På grund af dette, er der mange unge, der går i stå med deres uddannelser, hvilket er grusomt dyrt 
for vort samfund.

“Antallet af praktikpladser har været stigende over perioden 2005-2008, mens der har været et  
fald i 2009.”2

Der er udformet lovgivninger og retningslinier i vort samfund for at imødegå problematikken, men 
erfaringer viser, at initiativerne ikke har været nok, for vi lider fortsat voldsomt under manglen på 
praktikpladser.

“En særlig problematik er udenlandske virksomheder, som er aktive i forbindelse med projekter  
eller  entrepriser,  men  som  ikke  nødvendigvis  har  en  operationshorisont,  der  muliggør  
praktikpladser.” Sådan står der skrevet i Skatte- og Velfærdkommissionens betænkning side 132 
spalte 2.
Derfor er det overordenltigt vigtigt, at Inatsisartut pålægger Naalakkersuisut til at sikre, at også 
disse virksomheder  deltager  i  vore unges uddannelsesmæssige  udvikling,  dette  kan ske ved at 
disse  virksomheder  pålægges  til  at  bidrage  økonomisk  via  en  praktikafgift,  der  skal  betales  i 
forbindelse med udbud af helt eller  delvis offentligt  finansierede anlægsopgaver, ligesom dette 
foreslås af Skatte- og Velfærdskommissionen.

Der er i forvejen ellers krav om, at en virksomhed skal optage en praktikant/elev for hvert 3 mill.  
kr.  virksomheden  henter  som  ordre/opgave  fra  det  offentlige,  men  formentlig  på  grund  af 

1 Vores velstand og velfærd – kræver handling nu, skatte- og velfærdskommissionens betænkning, marts 2011; s. 131
2 Vores velstand og velfærd – kræver handling nu, skatte- og velfærdskommissionens betænkning, marts 2011; s. 131
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manglende  styring/kontrol  eller  overblik  hos  det  offentlige,  er  det  indtrykket,  at  mange 
virksomheder slipper for lidt uden om kravene. For problemet omkring praktikpladser er fortsat 
stort.

Der er derfor ingen tvivl om, at der skal opstramninger på området.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget vil ikke have nogle direkte økonomiske konsekvenser i negativ retning, ligesom det kan 
læses  ud  fra  forslaget  vil  omkostninger  for  studerende  der  får  tildelt  praktikantplads  blive 
finansieret igennem betaling af praktikafgiften.

Forslagets  vedtagelse  vil  afstedkomme  sagsbehandling  i  centraladministrationen,  men  det 
forventes, at udgifterne hertil vil være ganske begrænsede.

Det forventes desuden at denne opgave kan indprioriteres i den daglige drift.

Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv
Det er på det givne grundlag ikke muligt, at fremkomme med et konkret vurdering af hvorvidt en 
vedtagelse af forslaget, vil belaste arbejdsgiveren i byggeriet. Det kan jo som udgangspunkt ikke 
vides om arbejdsgiveren lider et økonomsik tab ved ansættelse af lærlinge.

Det kan med samme ret antages, at ansættelse af lærlinge samlet set er en økonomisk gevinst for 
arbejdsgiveren.   
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