BRANCHE

re elever hvis elevlønnen var
lavere. Og næsten hver anden
ville ansætte flere, hvis lønnen
blev erstattet med SU.
Det har potentielt en stor effekt, for hvis disse virksomheder ansatte bare én elev hver,
ville det betyde 7.700 nye
praktikpladser. DEA står ikke
alene med anbefalingen, for i
foråret anbefalede De Økonomiske Råd (vismændene) også
at der blev set nærmere på
lærlingelønningerne.

Energibesparende
grej kan give rabat
Når udskiftning af maskiner,
redskaber mv. skaber energibesparelser, kan købet udløse
en rabat, oplyser Håndværksrådet. Det er muligt fordi
energiselskaberne - ifølge den
såkaldte energispareaftale skal gøre noget for at få kunderne til at spare på energien.
Så når man køber nyt grej, der
sparer energi i forhold det
gamle grej, bør man gøre sælgeren opmærksom på det. Udbyderen bør have styr på hvordan det skal ordnes i praksis.
Også private fornyelser, f.eks.
af små havetraktorer, kan udløse samme slags rabat.

GaLaBau 2014 satte
hele tre rekorder
Den tyske grønne fagmesse
GaLaBau blev 17.-20. september holdt for 21. gang, som
sædvanlig i Nürnberg. Denne
gang var det med 1321 udstillere og 66.563 registrerede
gæster hvoraf 6.121 var fra udlandet. Alle tre tal var rekorder. GaLaBau dækker samme
faglige område som den danske Have & Landskab, men er
fem-seks gange større målt i
udstillere og gæster. Det meste af udstillingen er indendørs, men der er udendørs
arealer til at prøve maskiner.
Som på Have & Landskab viser
cirka halvdelen af udstillerne
anlægs- og plejemaskinel.
Udstillingens tyske tilnavn er
‘Fachmesse für den Gartenbau,
Landschaftsbau, die Pflege
und den Bau von Sportplätzen, Golfanlagen und Spielplatzbau’. Næste GaLaBau er
14.-17. september 2016, også i
Nürnberg.
46

Elever har tit brug for at blive taget i hånden. Nu anbefaler tænketank
lavere elevløn for at skabe flere praktikpladser. Foto: Lars Hestbæk.

Ekstra praktikpladser
hvis SU erstatter elevløn
Elevlønnen holder mange virksomheder fra at
tilbyde praktikpladser, påviser tænketank

E

lever med praktikplads har
det bedre end mange andre unge. Eksempelvis får en
anlægsgartnerelev i gennemsnit over læretiden omkring
14.000 kr. om måneden, mens
en landskabsarkitektstuderene
(udeboende) får knap 6.000
kr. i SU.
Desværre er det langt fra
alle elever fra erhvervsskolerne
der har en praktikplads og en
god elevløn. Faktisk mangler
13.200 elever på erhvervsuddannelser at få en praktikplads
i en virksomhed hvilket er det
højeste tal i ti år.
Det får nu den politisk uafhængige tænketank DEA til at
foreslå at politikerne og ar-

bejdsmarkedets parter bør
overveje at sænke elevernes
løn eller erstatte den med SU
fordi det vil få flere virksomheder til at ansætte elever.
Ingen hellige køer
„Alle er enige om at vi som
samfund kommer til at være
underforsynet af dygtige faglærte i fremtiden. Derfor er
der ingen hellige køer, heller
ikke elevernes løn,“ siger Stina
Vrang Elias, administrerende
direktør i DEA, til Politiken.
DEA har netop lave en foretaget en undersøgelse blandt
951 repræsentativt udvalgte
virksomheder hvor hver fjerde
svarede at de ville ansætte fle-

Kun for ildsjælene
Ifølge Danske Anlægsgartneres landsformand Ejvind Røge
er det ikke kun de høje elevlønninger som dæmper på
virksomhedernes trang til at
skabe praktikpladser.
„Nu forsvinder elevtilskuddet jo også, og så bliver det
endnu mere tungt at skulle
have elever. Det er nemlig næsten ingen elever som i de første år tjener deres løn hjem,
og uden tilskuddet skal man
virkelig være en ildsjæl for at
have elever. Heldigvis er mange af vores medlemmer netop
ildsjæle og løfter deres del af
ansvaret for at få udlært nye,
gode anlægsgartnere. Men
når det er sagt er der ingen
tvivl om at en lavere elevløn
ville føre til flere praktikpladser,“ fastslår Ejvind Røge der
gerne ser en blandet ordning,
hvor eleverne får SU i den første tid og derefter løn.
Erhvervsskolernes Elevorganisation er ikke begejstret for
ideen om at sætte lærlinge på
SU. Formanden kalder forslaget ‘helt horribelt’ og frygter
at den store nedskæring fil få
folk til at vælge skole praktikken fra, og i det hele taget
lægge en dæmper på optagelsen til erhvervsuddannelserne.
DEAs undersøgelse viser at
de yngste erhvervsskoleelever
under 18 år har sværest ved at
finde praktikplads. 29% af de
unge under 18 år står uden
praktikplads, mens det kun
gælder 14% af eleverne over
20 år. Hver fjerde virksomhed
lægger vægt på alder når de
ansætter elever i praktik.
Det er særligt i de mindre
virksomheder med højst 25 ansatte, at alder har indflydelse
på ansættelsen. For 34% af de
mindre virksomheder var elevens alder var afgørende, da
de ansatte den seneste elev. lt
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