
 

 

 

 

 

Statsrevisorernes Beretning 16/2019 om statens brug af og 
kontrol med arbejdsklausuler 
 

 

 

Ved brev af 9. juni 2020 har Statsrevisorerne fremsendt Beretning 16/2019 om sta-

tens brug af og kontrol med arbejdsklausuler og har samtidig anmodet sundheds- og 

ældreministeren om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som be-

retningen giver anledning til. 

 

På den baggrund kan følgende bemærkes: 

Jeg har noteret mig:  

 At Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 26 % af departe-

menterne og 39 % af styrelserne i staten – i strid med reglerne – ikke har 

skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, de har indgået med private le-

verandører på bygge- og anlægsområdet og på det grønne område.  

 

 At Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 78 % af departe-

menterne/styrelserne i perioden 2015-2019 – i strid med reglerne – ikke har 

ført den nødvendige kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler inden 

for brancher, hvor der er størst risiko for brud på arbejdsklausuler.  

 

Med udgangspunkt i den spørgeskemaundersøgelse, som Rigsrevisionen har gennem-

ført på statens område, vil jeg tage initiativ til en nærmere gennemgang af min kon-

cerns håndtering af kontrollen med brug af arbejdsklausuler med henblik på en vur-

dering af behovet for en opstramning på området, herunder retningslinjer for kontrol 

med konkrete kontrakter.   

 

Jeg har endelig noteret mig: 

 At Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det er uklart, om det er 

Økonomistyrelsen eller ministerierne, der har ansvaret for kontrollen med 

overholdelsen af arbejdsklausuler og eventuel sanktionering i aftaler under 

Statens Indkøbsaftaler.  

 

Jeg imødeser en afklaring af hvorvidt, det er Økonomistyrelsen eller ministerierne, 

der har ansvaret for kontrollen med overholdelsen af arbejdsklausuler og eventuel 

sanktionering i aftaler under Statens Indkøbsaftaler, hvilket må forventes at forbedre 

kontrollen med overholdelse af arbejdsklausuler.    
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Side 2 

Rigsrevisionen har fået kopi af redegørelsen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Magnus Heunicke 


