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Social- og indenrigsministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes 

beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler 

Som anmodet i brev fra Statsrevisorerne af den 9. juni 2020 fremsendes hermed min 

redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 16/2019 om 

statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler har givet anledning til. 

Jeg konstaterer, at revisionen har vist, at staten ikke har en tilfredsstillende brug af og 

kontrol med arbejdsklausuler, når ministerierne indgår kontrakter med private 

leverandører. Konsekvensen er, at der kan forekomme dårlige løn- og arbejdsvilkår 

samt ulige konkurrence for ydelser, som staten betaler for. 

Jeg bemærker, at Statsrevisorerne finder ovenstående revisionsresultat meget 

utilfredsstillende, samt at det er utilfredsstillende, at det er uklart, om ministerierne 

eller Økonomistyrelsen bør føre kontrollen med overholdelsen af arbejdsklausuler. Jeg 

hilser det derfor velkomment, at en central kontrolenhed i staten, forventeligt fra 

efteråret 2020, skal føre kontrol med, at leverandørerne overholder arbejdsklausuler. 

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen har fremhævet, at Social- og 

Indenrigsministeriets departement har ført kontrol med brug af arbejdsklausuler i 

undersøgelsesperioden, men at denne kontrol ikke kan dokumenteres. 

Social- og Indenrigsministeriet tager Rigsrevisorernes bemærkning til efterretning. 

Departementet medgiver, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger 

en dokumenteret kontrol af arbejdsklausuler i forbindelse med departementets 

kantinedrift. For at håndtere forholdene er arbejdsklausuler fra august 2020 et 

tilbagevendende punkt på dagsordenen for kvartalsmøder mellem 

kantineleverandøren og departementet, og referat af møderne samt dokumentation fra 

leverandøren på de af samarbejdsaftalens gældende klausuler journaliseres herefter. 

Jeg har yderligere noteret mig, at Rigsrevisionen har fremhævet, at Ankestyrelsen ikke 

skriver en arbejdsklausul ind i deres kontrakter på bygge- og anlægsområdet. 

Social- og Indenrigsministeriet tager Rigsrevisionens bemærkning til efterretning. 

Ankestyrelsen har oplyst mig, at de ikke aktuelt har kontrakter på bygge- og 

anlægsområdet, men at de vil indarbejde arbejdsklausuler i fremtidige kontrakter om 

bygge- og anlægsopgaver.  

Sagsnr. 

2019-8814 

 

Doknr. 

291336 

 

Dato 

07-09-2020 



 

 2 

En kopi af denne redegørelse er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen på: 

rr@rigsrevisionen.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 


