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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om statens brug af og kontrol 

med arbejdsklausuler 

 

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger og over-

vejelser, som beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejds-

klausuler har givet anledning til. 

 

Jeg tager til efterretning, at Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at 

26 procent af departementerne og 39 procent af styrelserne i staten ikke har skre-

vet arbejdsklausuler ind i de kontrakter, som er indgået med private leverandører 

på bygge- og anlægsområdet og på det grønne område, samt at 78 procent af de-

partementerne/styrelserne i perioden 2015-2019 ikke har ført den nødvendige 

kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler inden for brancher, hvor der er 

størst risiko for brud på arbejdsklausuler. 

 

Jeg har noteret mig de problemstillinger og opmærksomhedspunkter, som Rigsre-

visionen i øvrigt peger på i sin beretning.  

 

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der har været anledning til at tage følgende 

initiativer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område:  

- Departementet har i april revideret standardkontrakten, som benyttes af depar-

tementet og styrelserne. Det er af departementet blevet kommunikeret (bl.a. 

med en nyhed på ministeriets intranet), at den opdaterede standardkontrakt, 

som lever op til kravene i cirkulæret, er tilgængelig på intranettet. Det fremgår, 

at ansvaret for at leve op til kravene i cirkulæret er forankret i den enkelte insti-

tution.  

- Den enkelte institution udformer nedskrevne forretningsgange for kontrollen i 

form af vejledning eller instruks, og udarbejder nedskrevne vurderinger af risi-

koen for brud på arbejdsklausulerne for sine kontrakter som grundlag for 

sin planlægning af kontrollen.  

- Den enkelte institution gennemfører i år stikprøvekontroller af de eksisterende 

kontrakter inden for risikobrancher. 

- Ministeriet vil i almindelighed styrke det interne eftersyn med efterlevelsen af 

regler og processer. Det vil navnlig ske som en del af arbejdet i ministeriets nye 

enhed for Compliance. Arbejdet omfatter også området for arbejdsklausuler.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 

 


