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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 08-11-2017.
Beslutning om virksomhedsrettet partnerskabsaftale.
Udvalget Uddannelse og Job har i drøftelser af forslag til ny partnerskabsaftale om uddannelses- og praktikpladser i Holbæk Kommune overvejet indførelse af sociale klausuler som alternativ til en partnerskabsaftale.
Sagen omfatter, praktikpladssituationen i Holbæk Kommune, erfaringerne fra det allerede gennemførte partnerskab, indholdet i en eventuel ny partnerskabsaftale, fordele og ved at indgå en partnerskabsaftale, hvad er
sociale klausuler, fordele ved indførelse af sociale klausuler.
Sagen skal danne grundlag for, at udvalget Uddannelse og Job og Holbæk Byråd kan træffe beslutning om,
hvorvidt man ønsker at indgå en partnerskabsaftale eller om man vil indføre sociale klausuler for at sikre
uddannelses- og praktikpladser for unge i Holbæk Kommune.
Fordele ved at indføre sociale klausuler: Sociale klausuler gør kommunen i stand til at sikre, at der etableres
uddannelses- og praktikpladser i de virksomheder kommunen handler med, når det gælder store opgaver.
Sociale klausuler er et klart signal til private virksomheder om, at de skal udvise socialt ansvar, hvis de vil
handle med kommunen.
Sociale klausuler kan bidrage til at sikre lige konkurrence mellem det offentlige og private tilbudsgivere.
Sagen er behandlet i udvalget Uddannelse og Job, og herfra er beslutningen.
Et flertal bestående af Søren Harboe Rasmussen, V, Willy Lisby, V, og Sine Agerholm, L, indstiller at, 1.
det besluttes at indgå en virksomhedsrettet partnerskabsaftale for perioden oktober 2017 til december 2020
mellem Holbæk Kommune EUC Nordvestsjælland, Holbæk Erhvervsforum og relevante brancheorganisationer. 2. det besluttes at rette henvendelse til Kalundborg Kommune med henblik på en afklaring af om de vil
indgå i partnerskabsaftalen.
Et mindretal bestående af Henrik Mosbæk, B, og Christine K. Hansen, A, indstiller, at der anvendes sociale
klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser.
Ved Byrådets behandling af sagen blev beslutningen følgende:
Et flertal på 17, V, O, I og L godkendte, at følge udvalget Uddannelse og Jobs flertals indstilling.
Imod stemte 11, A, Ø, og B.
Jørgen Jensen.

