
 
   

 
 
 
 
 
Kære Helle Jønch 
 
Tak for din henvendelse af d. 6. maj 2020, hvor du har stillet spørgsmål 
vedrørende kommunens indsats på handicapområdet.  
 
Økonomiforvaltningen har bedt Beskæftigelses- og Integrationsforvalt-
ningen om at svare på dine spørgsmål. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af nogle af svarene, har forvaltningen 
konsulteret andre forvaltninger. 
 
 
Spørgsmål  
1. Spørgsmål til Københavns Kommune vedrørende 6% målsætning 
for ansættelse af mennesker med funktionsnedsættelse 
Københavns kommune har længe haft en målsætning om, at 6 % af 
kommunens medarbejdere er personer med funktionsnedsættelse. 
Denne målsætning blev yderligere stadfæstet og uddybet med vedta-
get medlemsforslag den 03. februar 2022: 

Måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2022 og 
2023 | Københavns Kommunes hjemmeside 

Med henvisning til denne hensigt, stilles følgende spørgsmål: 
 
a. hvad er ansættelsesprocenten af mennesker med funktionsnedsæt-

telse pr. dags dato? Henholdsvis i Københavns Kommune som insti-
tution og derudover hos samarbejdspartnere, hvor der stilles krav 
mht. Sociale klausuler. 

b. hvad gør kommunen for at udfylde kvote, hvis ikke den allerede er 
opfyldt? 

c. hvor annonceres stillinger til mennesker med funktionsnedsættelse? 
d. ville det være muligt at stillinger opslået i fremtiden til mennesker 

med funktionsnedsættelse, opslås på kommunes jobportal med mu-
lighed for en specifik søgning på job tilrettet denne gruppe, så mu-
lige jobs i kommunen og hos samarbejdspartnere bliver synlige for 
ledige? (I dag kan søges på kriterierne: fastansættelse, studenter/fri-
tidsjob, tidsbegrænset job). 
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2. Vedrørende mål om at ansætte unge med funktionsnedsættelser i 
praktik / elevpladser  
a. Hvordan kan vi skabe nogle flere muligheder for elevpladser i Kø-

benhavns kommunes institutioner og forvaltninger for mennesker 
med en funktionsnedsættelse, så de får en uddannelse og dermed 
kommer tættere på arbejdsmarkedet? Hvilke indsatser har Køben-
havns Kommune i dag? 

b. Hvor mange mennesker med en funktionsnedsættelse er der i Kø-
benhavns Kommune dags dato, som er meldt ledige og som godt 
kan/vil arbejde? Hvad er aldersfordelingen på denne gruppe? 

c. Hvordan er jobcentrenes funktioner opdelt i forhold til at sagsbe-
handle sygemeldte samt ledige med funktionsnedsættelser?  Er 
det særskilte enheder der arbejder med dette område i jobcen-
trene hvor medarbejderne har ekspertise på området? 

d. Kan kommunen hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser der 
gerne vil have et job, til at være mere selvhjulpne ift. Fx at tilbyde 
denne gruppe et sted/platform hvor relevante jobåbninger er of-
fentlig tilgængelige. 

e. Hvis der allerede findes et sådant initiativ, bedes det oplyses nær-
mere om initiativet 

f. Derudover, kan kommunen levere en liste over institutioner samt 
samarbejdspartnere som skal leve op til kommunens sociale krav 
om praktikpladser?  
 

3) Hvordan hjælper Københavns Kommune unge med funktionsned-
sættelse, psykisk eller fysisk handicap videre i uddannelse eller ar-
bejde?  
a. Hvis en ung ledig med særlige behov har ansøgt om et FGU-forløb 

– og lever op til kritikerne for optagelse, hvor lang tids ventetid er 
der for optagelse og svartid ift. at blive optaget, så de unge har en 
retningslinje eller kan forventningsstemme deres fremtid. 

b. Hvor mange procent optages på et FGU-forløb (antal) i forhold til 
ansøgninger (antal)? 

c. Hvilke andre tiltag er der i Københavns Kommune for de unge ud-
fordrede for at tilegne sig viden og gøre sig mere parat til at tage 
en ungdomsuddannelse? Her tænkes på fx  
• AOF 
• Frie Fagskoler 
• Ungdomsskoler 
• Daghøjskoler 

 alternativer-til-fgu.pdf (dfs.dk) 
d. Hvad gør Københavns Kommune for at vækste disse tiltag? 
e. Er der et sted hvor unge med udfordringer kan finde oplysninger 

om muligheder der henvender sig til denne gruppe af unge? 
f. Hvilket budget på årsbasis har kommunen til at understøtte unge 

med udfordringer i deres fremtidige uddannelsesforløb? 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfs.dk%2Fmedia%2Fbpohmfcq%2Falternativer-til-fgu.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce1da7a91b59d478a72a808da2f562f7d%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637874344475669158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Oq7dFyuZ%2FVjO9qAxNxYr2U5Nnq26IdRRk6VfZqvdjSo%3D&reserved=0
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g. Hvilke kriterier stiller Københavns Kommune hos den unge for at 
denne kan henvises til at kunne modtage særlig støtte til at gen-
nemføre en uddannelse, hvis man har særlige udfordringer: 

 
 Citat: ”Støtte til at gennemføre din uddannelse 

Har du læseproblemer, en kronisk sygdom eller et fysisk eller psy-
kisk handicap, kan du få særlig støtte til at gennemføre en uddan-
nelse. 
   Du kan fx få hjælpemidler, specialundervisning, sekretærhjælp, 
støttetimer og andet, der skal hjælpe dig med at gennemføre en 
erhvervsuddannelse, en almen voksenuddannelse, en gymnasial 
uddannelse eller en videregående uddannelse. Du kan også få 
støtte under studieture og praktik eller oplæring. 
   Der kan også være mulighed for at få støtte som voksen under 
andre former for uddannelse. Hvis du skal i gang med en forbere-
dende grunduddannelse (FGU), kan du også søge støtte, du kan 
dog ikke få støttetimer, hvis du har en psykisk funktionsnedsæt-
telse. (Støtte til at gennemføre din uddannelse | Uddannelses-
Guiden (ug.dk))” 
 

4) Hvordan går det med København Kommunens retningslinjer for 
brugen af sociale klausuler i offentlige udbud? Hvad er resultaterne til 
dato? 
 
 ”I forbindelse med udbud og indgåelse af kontrakter med eksterne 

leverandører har Københavns Kommune siden september 2010 an-
vendt sociale klausuler. Klausulen stiller krav om, hvor mange prakti-
kantårsværk en leverandør skal bidrage med, når de arbejder på en 
opgave for kommunen. Formålet er at sikre praktikpladser på kom-
munens udbud, hvor det vurderes, at det er muligt at uddanne ele-
ver og lærlinge. Regeringen har besluttet at justere Statens retnings-
linjer for brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikafta-
ler i offentlige udbud. Retningslinjerne gælder for kommunerne. 
Kravet, for hvornår offentlige udbud er omfattet af krav om læreplad-
ser, skærpes. Fra årsskiftet 2019 er Statens retningslinjer ændret så-
ledes, at kontraktværdien for hvornår ordregiverne skal overveje bru-
gen af sociale klausuler, sænkes fra 10 mio. kr. ekskl. moms til 5 mio. 
kr. ekskl. moms. Formålet er at skabe flere uddannelses- og praktik-
pladser.  
 
Med virkning fra 1. januar 2014 har Københavns Kommune skærpet 
sin anvendelse af sociale klausuler, således at de ikke kun omfatter 
hensynet til lærlinge. Det blev tilføjet at klausulerne også kan stille 
krav til ansættelse af udvalgte målgrupper af ledige med behov for et 
virksomhedsrettet beskæftigelsesforløb og studerende med behov 
for et specifik uddannelsesforløb. Disse målgrupper omfattes af soci-
ale klausuler på samme måde som lærlinge og dermed i de tilfælde, 
hvor udbuddet vurderes konkret relevant og egnet hertil.” 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ug.dk%2Fforside%2Fstoette-til-gennemfoere-din-uddannelse&data=05%7C01%7C%7Ce1da7a91b59d478a72a808da2f562f7d%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637874344475669158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gYR8wqjevX6y07s3qi%2B7BWvBp6H5kFzLVwANjTgHFBY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ug.dk%2Fforside%2Fstoette-til-gennemfoere-din-uddannelse&data=05%7C01%7C%7Ce1da7a91b59d478a72a808da2f562f7d%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637874344475669158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gYR8wqjevX6y07s3qi%2B7BWvBp6H5kFzLVwANjTgHFBY%3D&reserved=0
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Justering af retningslinjer for brugen af sociale klausuler i offentlige 
udbud | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) 

 
a. Hvordan sikrer kommunen at alle udbudstagere overholder den 

sociale kontrakt om praktikpladser mv? og dette overholdes i hele 
udbudsperioden? 

b. Stiller kommunen krav til at 6 % af disse jobs/ beskæftigelsesforløb 
er målrettet mennesker med funktionsnedsættelse? 

 
5) Overførselssagen – fokus på at øge kendskabet til handicapkom-
penserede ordninger for potentielle arbejdsgivere 
 
Spørgsmål til beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kri-
stian Lütken 

Med overførselsaftalen, er der sat fokus på hjælp til ledige. 
 
Med følgende tekst: ”På trods af at ledigheden i København er fal-
dende, arbejdes der stadig på at få flere unge københavnere til at tage 
en uddannelse og sikre, at flere udsatte bliver en del af fællesskabet på 
arbejdsmarkedet. Samtidig har vi i kommunen rekrutteringsudfordrin-
ger flere steder. Derfor har vi sat penge af til, at ledige kan foretage et 
sporskifte til områder, hvor der er ledige jobs, fx til pædagog, social- og 
sundhedsassistent eller lærer mm. Samtidig prioriterer vi, at få flere 
borgere med handicap ud på jobmarkedet ved bl.a. at øge kendskabet 
til handicapkompenserede ordninger for potentielle arbejdsgivere. For 
hele området er der bevilget 15,5 mio. kr. til et at styrke beskæftigelsen.” 
 
Spørgsmål:  
a. Hvor mange midler ud af de 15,5 mio. kr. henstilles til at øge kend-

skabet til handicapkompenserede ordninger for potentielle ar-
bejdsgivere? 

b. Hvilke indsatser er tiltænkt iværksat for at opnå dette mål? 
c. Hvilke konkrete mål er sat ift. oplysninger og resultater fx sidst-

nævnte kunne være faktiske ansættelser/praktik/beskæftigelse af X 
antal personer? 
ØKF_Overførselssag_2022_faktaark_07.indd (kk.dk) 

 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2Fdagsordener-og-referater%2F%25C3%2598konomiudvalget%2Fm%25C3%25B8de-19022019%2Freferat%2Fpunkt-5&data=05%7C01%7C%7Ce1da7a91b59d478a72a808da2f562f7d%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637874344475669158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t1rIxRhkoOdXhsn%2FLoTHlHKmEmsR%2Fd5dLvuy20HQ%2B1M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kk.dk%2Fdagsordener-og-referater%2F%25C3%2598konomiudvalget%2Fm%25C3%25B8de-19022019%2Freferat%2Fpunkt-5&data=05%7C01%7C%7Ce1da7a91b59d478a72a808da2f562f7d%7C769058ab4487418f8b6cf4b48243edd7%7C0%7C0%7C637874344475669158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t1rIxRhkoOdXhsn%2FLoTHlHKmEmsR%2Fd5dLvuy20HQ%2B1M%3D&reserved=0
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-03/Faktaark_0.pdf
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Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Ad 1:  Målsætning om 6 % ansatte i særlige jobordninger 
a. Kommunen kan ikke umiddelbart beregne, hvor stor en andel af 

ansatte i kommunen eller hos samarbejdspartnere der har en funk-
tionsnedsættelse. Oplysninger om eventuel funktionsnedsættelse 
er en følsom personoplysning, der kun registreres, hvis det er nød-
vendigt. For eksempel, hvis personen bevilges kompenserende 
støtte i form af et hjælpemiddel og/eller personlig assistance. 
I forhold til de særlige jobordninger, som målsætningen på 6 % 
vedrører, er det kun fleksjob, der alene er målrettet personer, som 
har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen og der-
med en funktionsnedsættelse. 

b. Kvoter for kommunen - ligesom målsætningen om særlige jobord-
ninger – er udmøntet i kvoter for de enkelte forvaltninger. Der bli-
ver afrapporteret til de politiske udvalg og BR, og der kan således 
reageres, også politisk, på eventuel manglende målopfyldelse. 

c. Der annonceres om særlige stillinger til personer med funktions-
nedsættelse på denne side:  https://handicap.kk.dk/unge-og-
voksne/job-og-beskaeftigelse. 
Principielt kan alle stillinger i kommunen være relevante for perso-
ner med funktionsnedsættelser. Offentlige arbejdsgivere er for-
pligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt 
ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrins-
adgang til en ledig stilling, hvis personen med handicap efter ar-
bejdsgiverens vurdering er ligeså kvalificeret som de øvrige ansø-
gere. Dertil kommer, at der generelt er gode muligheder for at få 
tilskud til kompensation for handicappede i forbindelse med løs-
ning af arbejdsopgaverne. 

d. Det kan lade sig gøre at opslå de nævnte særlige stillinger på 
jobportalen, men en præcis opdeling i job for personer henholds-
vis med og uden funktionsnedsættelse kan ikke lade sig gøre.  

 
Ad 2: Mål om at ansætte unge med funktionsnedsættelser i prak-
tik/elevpladser 
a. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at det i for-

hold til elevpladser som udgangspunkt gælder om at få flere perso-
ner med funktionsnedsættelse til at søge de opslåede elevpladser, 
og at kommunen i større omfang udnytter mulighederne i lovgiv-
ningen for at kompensere ansøgerne for et eventuelt handicap. 
De kommunale enheder, der vejleder unge uddannelsessøgende, 
er Ungdommens Uddannelsesvejledning (Børne- og Ungdomsfor-
valtningen) og Ungecentret, der er en afdeling i Jobcenter Køben-
havn (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen). 

b. Det er ikke umiddelbart muligt at beregne, hvor mange ledige i Kø-
benhavn der har en funktionsnedsættelse. 

c. Jobcenter København Arbejdsfastholdelse (JKA) har ansvaret for 
fastholdelsesindsatsen i forhold til personer, der er sygemeldt fra 

https://handicap.kk.dk/unge-og-voksne/job-og-beskaeftigelse
https://handicap.kk.dk/unge-og-voksne/job-og-beskaeftigelse
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jobbet eller har behov for kompenserende støtte i forbindelse med 
deres arbejdsopgaver på grund af en funktionsnedsættelse.  
Ledige med funktionsnedsættelse vil normalt høre under samme 
afdeling, som personer uden funktionsnedsættelse, dvs. afdelin-
gerne for hhv. unge, kontanthjælpsmodtagere på 30+ år og dag-
pengemodtagere på 30+ år. Afdelingen Jobcenter København 
Indsats (JKI) har ansvaret for den særlige indsats for ledige, der har 
meget store udfordringer i forhold til at komme i beskæftigelse, 
som for eksempel sygdom og misbrug. 

d. Principielt kan alle opslåede job være relevante for personer med 
funktionsnedsættelse, jf. svar på spørgsmål 1c. 

e. Der beskrives enkelte særlige jobmuligheder på www.handi-
cap.kk.dk, jf. svar på spørgsmål 1c. 

f. Forvaltningerne skal orientere KEID (Københavns Ejendomme og 
Indkøb) om indgåede kontrakter, der indeholder et uddannelses-
klausulkrav om praktikanter (elever og lærlinge). KEID kan på den 
baggrund danne en aktuel liste. 
Vedlagte bilag 1 er en liste over de leverandører, som KEID har 
kendskab til pr. 17-05-2022, og som har kontrakter med uddannel-
sesklausulkrav. På listen er medtaget kontrakter, der har udløb efter 
april 2022. 
 

Ad 3: Hvordan kommunen hjælper unge med funktionsnedsættelse, 
psykisk eller fysisk handicap videre i uddannelse eller arbejde 
a. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) oplyser, at unge, der er 

målgruppevurderet til FGU (forberedende grunduddannelse), 
som hovedregel optages inden for to uger. 

b. UU København (Ungdommens Uddannelsesvejledning, BUF) vej-
leder unge op til 24 år og målgruppevurderer til FGU. UU-Køben-
havn vurderer, at det er meget få unge, der ikke efterfølgende opta-
ges på FGU, men kan ikke angive et konkret tal. 

c. Når det drejer sig om unge med funktionsnedsættelse/handicap, 
der har afsluttet deres undervisningspligt og har brug for at gøre 
sig mere parat til at tage en ungdomsuddannelse, anvender UU-
København især disse tilbud: 
• Ungdomsskolens særlige skoletilbud (heltidstilbud), hvor 

unge med forskellige udfordringer kan modtage prøveforbe-
redende undervisning og/eller blive afklarede ift. videre ud-
dannelse/beskæftigelse. I regi af Ungdomsskolen findes 
blandt andet Byhøjskolen, der er målrettet 15-21-årige psykisk 
sårbare unge , ofte med diagnoser som OCD, autisme, angst, 
depression mv.  

• UU-København målgruppevurderer også til STU (Særligt til-
rettelagt ungdomsuddannelse), der er målrettet unge udvik-
lingshæmmede og andre med særlige behov op til 25 år. 

 
Ungecentret i jobcentret (JKU) vejleder unge ledige op til 29 år og 
kan bevilge uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ledigheds-

http://www.handicap.kk.dk/
http://www.handicap.kk.dk/
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perioden samt iværksætte uddannelses- eller beskæftigelsesfrem-
mende aktiviteter. Handler det om påbegyndelse af uddannelse, 
benyttes for eksempel: 
• Almen undervisning på VUC-området: Forberedende voksen-

undervisning (FVU), ordblindeundervisning, almen voksen-
undervisning på folkeskoleniveau (AVU), enkeltfags-HF (her-
under særlige HF-forløb tilrettelagt for eksempelvis personer 
med ordblindhed eller en autismediagnose eller lignende). 

• Indslusningsforløb i samarbejde med erhvervsskoler. 
• Mentor i forbindelse med påbegyndt uddannelse. Tilbud om 

mentorstøtte med henblik på fastholdelse kan også gives ved 
risiko for frafald.  

 
Handler det om jobsøgende, kan ungecentret hjælpe med at finde 
en virksomhed og for eksempel bevilge praktikforløb, ansættelse 
med løntilskud og kompensation for handicappet i forbindelse 
med både tilbud og ansættelse. Her kan ligeledes gives tilbud om 
mentorstøtte med henblik på fastholdelse. 

d. Kommunen står bag eller bidrager til finansieringen af de tilbud, 
som de unge typisk henvises til. Ungdomsskolen er som nævnt en 
del af Børne- og Ungdomsforvaltningen, der løbende har fokus på 
kapacitetsbehovet. Kommunerne betaler samlet mere end halvde-
len af udgifterne til FGU. Pladser på STU betales af bopælskommu-
nen. På VUC-området betaler jobcentret typisk en timetakst, der er 
fastlagt af Undervisningsministeriet. Indslusningsforløb og mento-
rer finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 

e. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil umiddelbart anbe-
fale disse sider: 
• For 15-24-årige uden en ungdomsuddannelse anbefales UU 

Københavns hjemmeside, www.uu.kk.dk 
• For øvrige unge op til 29 år, der er en meget bred gruppe, er 

mulighederne beskrevet på kommunens hovedside, 
www.kk.dk. Men da behovene kan være forskellige, kan det an-
befales, at den unge overvejer en personlig kontakt med Un-
gecentret i jobcentret. 

f. Det er ikke umiddelbart muligt at svare på, hvor stor en del af kom-
munens budget der specifikt går til at understøtte unge med (sær-
lige) udfordringer i deres fremtidige uddannelsesforløb. 

g. Støttemulighederne  under uddannelse beskrives her: 
https://www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddan-
nelse . Som hovedregel gælder princippet om sektoransvar. Kom-
munen betaler for kompenserende støtte i forbindelse med kom-
munal undervisning, mens staten betaler for kompenserende 
støtte for undervisning i statslig regi. Da de fleste ordinære uddan-
nelser, herunder ungdomsuddannelser, ligger under staten, er det 
normalt staten, der bevilger og betaler for særlig støtte i forbin-
delse med uddannelse efter grundskolen. 

 

http://www.kk.dk/
https://www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse
https://www.ug.dk/forside/stoette-til-gennemfoere-din-uddannelse
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Ad 4: Sociale klausuler i offentlige udbud 
a. Forvaltningerne skal indsende kontrakter, hvor der er krav om et 

antal praktikpladser mv. - den såkaldte uddannelsesklausul - til 
KEID (Københavns Ejendomme og Indkøb). KEID følger op på må-
lene i uddannelsesklausulen blandt andet gennem tilsynsbesøg. 
KEID oplyser, at der gennemsnitligt er i alt cirka 100 praktikanter 
mv. hos leverandørerne. 
Hvis en leverandør ikke kan præstere det antal elev-/lærlingeårs-
værk der fremgår af uddannelsesklausulen – eller ikke kan godken-
des som praktikvirksomhed – kan forvaltningen pålægge leveran-
døren at beskæftige et tilsvarende antal ledige i for eksempel fleks-
job.  Det er den kontraktansvarlige forvaltning, der i givet fald følger 
op på en eventuel beskæftigelsesklausul. 
Hvis leverandøren ikke opfylder en uddannelses- eller beskæftigel-
sesklausul, kan kommunen pålægge leverandøren en bod. I alvor-
lige tilfælde, kan kontrakten principielt opsiges. 

b. Der er ikke en overordnet målsætning om, at 6 procent af beskæfti-
gede efter en uddannelsesklausul eller beskæftigelsesklausul skal 
være ledige med en funktionsnedsættelse (men en beskæftigelses-
klausul kan som nævnt omfatte et antal fleksjobansatte).  

 
Ad 5: Overførselssagen – fokus på at øge kendskabet til handicapkom-
penserede ordninger 
a. Målet om at udbrede kendskabet til handicapkompenserende ord-

ninger vedrører primært de 2,1 mio. kr., som Beskæftigelses- og In-
tegrationsforvaltningen fik til dette initiativ: BI05 Flere ledige med 
handicap i job via bedre hjælp i jobcentret: 2,1 mio. kr. i 2022 til at 
øge opmærksomheden på screening for handicap og udbrede 
kendskabet til handicapkompenserende ordninger. 

b. 0,8 mio. kr. er afsat til en kortlægning af arbejdet med handicap-
pede i jobcentret. Hensigten er få mere viden om målgruppen og 
virksomhedernes behov i relation til gruppen. Kortlægningen skal 
danne baggrund for udvikling af efteruddannelsesmoduler for 
medarbejdere i både job– og beskæftigelsescentre. 
1,3 mio. kr. er afsat til efteruddannelse, udvikling af nye platforme – 
både internt i forvaltningen og eksternt i forhold til virksomheder, 
hvor viden og indsatser synliggøres. 

c. Der er ikke stillet konkrete mål om, at et bestemt antal ledige med 
handicap skal i job som følge af de nævnte initiativer. 

 
Forvaltningen håber, at du med ovenstående har fået svar på dine 
spørgsmål. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Marianne Becker Andersen 
Kst. administrerende direktør 
 



 
   

 
Aktuelle kontrakter med krav om elever og lærlinge 
 

Oplysningerne på listen har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-
gen modtaget fra CSR-enheden i KEID (Københavns Ejendomme og 
Indkøb). Listen viser kontrakter, som KEID er bekendt med indeholder 
uddannelsesklausulkrav om elever og lærlinge. Listen er dannet 17. maj 
2022, og der er medtaget kontrakter med udløb efter april 2022. 

 

Aftalenavn  Hovedleverandør/tilskudsmod-
tager 

Damhusengens skole, KKFO, tandlæge og DI 
(DAM ) 

Enemærke & Petersen A/S 

Fornyelse, optimering, drift og vedligehold 
af vejbelysningen i Københavns Kommune 

Citelum Denmark ApS 

Renhold og grøn drift og Pleje for Vesterbro 
og Brønshøj/Husum 

OK Nygaard A/S 

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kom-
mune og Det Kongelige Teater 

Det Kongelige Teater 

Ny Skole på Sluseholmen (SLUS) Bam Danmark A/S 

Blågård Skole - Madskole samt HHR (BGS) Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Vandkulturhuset på Papirøen MT Højgaard A/S 

Ny Skole i Kødbyen (NSK2) BAM Danmark A/S 

Skt. Annæ Gym, udvidelse/musikbygning Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Pallesvej 56 - Renovering af bo- og dagtil-
bud 

Jakon A/S (DSP Plus) 

FFT Gerbrandskolen Combi Byg A/S 
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Sundevedsgade 8, Botilbud til unge med 
autisme 

Jakon A/S DSP 

Ryparkes Idrætsanlæg - ny hovedbygning Base Erhverv A/S 

Aftale mellem Københavns Kommune og 
Attendo A/S om levering af praktisk og per-
sonlig hjælp 

Attendo Danmark Omsorg A/S 

Hansted skole HHR (HAN) Enemærke & Petersen a/s 

Ringertoften 1, Ombygning og kapacitetsud-
videlse af daginstitution (RIN) 

Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Ellebjerg FFT og Madskole E.K. ENTREPRISE A/S 

Entrepriseaftale Klimakarréen F.J. Poulsen A/S 

FFT Tagensbo Skole Combi Byg A/S 

FFT Husum Skole Combi Byg A/S 

Nordøst Amager Skole (NØAS) NCC Danmark A/S 

Byrumsforbedringer og skybrudssikring for 
Ørnevej, Vibevej og Glentevej 

Munck Havne og Anlæg  

Urbanplanen SYD Bns A/S / LM Byg A/S 

Faciliteter i Naturpark Amager Scheller, Hougaard & Petersen 
A/S 

ROS - Specialskolen Rosenvængets Hoved-
vej 

Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Botilbud - Thomas Laubs Gade 15 Ason A/S 

Arenakvarterets Skole og svømmehal (AKS) Bam Danmark A/S 

Store Mølle Vej, Ny DI (STO) Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Nordvestpassagen Arkil A/S 

Bavnehøj Skolen – HHR B17 Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Pio Parken - Ellebjerg Skole Scheller Hougaard & Petersen 
A/S 

Karens Minde Aksen Ebbe Dalsgaard A/S 
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Ny daginstitution og nyt spor på Skolen i 
Sydhavnen (SIS) 

Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Totalentreprise ABT18 - Helhedsgenopret-
ning Vermlandsgade-Kløvermarksvej 

Hoffmann A/S 

Totalentrepriseaftale ABT18 - Helhedsgen-
opretning 21 Kastrupvej 

Hoffmann A/S 

Skolen på Islands Brygge (SKIB) Jakon A/S 

Kildevældsskolen Enemærke & Petersen 

Saxtorphsvej 31 (DI) Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Holmens Bro renovering Christiansen & Essenbæk A/S 

Farumruten – Cykelsti og belysning P.P. Landskab A/S 

Aktivitetsring Østre Gasværk Malmos A/S 

Kantinen på fuglebakken (tjensteydelser-
Service) 

Københavns Kantine Service 
v/Steen Giver Nielsen 

Artillerivej 69H Ny daginstitution 10 grupper Enemærke & Petersen Trust Pro-
jektkontor 

Daginstitution, Baldersgade 24 VESTERGAARD NIELSEN A/S 

Nattergalevejs karréen Optimus Anlæg A/S 

Genoopretning 2021, Østerbrogade NCC Danmark A/S 

Kampsportens Hus (KSH) Entreprenørfirmaet Einar Korne-
rup A/S 

Genopretning af Jægersborggade Per Aarsleff A/S 

Vendersgade AB 18 Ebbe Dalsgaard A/S 

Botilbud - Linde Allé 40 Jakon A/S 

RG60 - Sporsløjfen Jakon A/S (DSP Plus) 
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