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Ministerredegørelse til Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med 
Statsrevisorernes bemærkninger om statens brug af og kontrol med arbejdsklau-
suler 
 
Statsrevisorerne har d. 9. juni 2020 bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger og 
overvejelser, som Beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler og 
Statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til.  
 
Jeg vil gerne indledningsvist slå fast, at ansatte, som leverer ydelser for Skatteministeriet, 
skal have rimelige løn- og arbejdsvilkår. Det er derfor afgørende, at Skatteministeriet sik-
rer, at arbejdsklausuler benyttes, og at brugen af disse kontrolleres.  
 
Brugen af og kontrol med arbejdsklausuler 
Jeg tager Rigsrevisionens kritik af, at en del af ministerierne ikke har indskrevet en ar-
bejdsklausul i de relevante kontrakter, og at en stor del ikke fører den nødvendige kontrol 
med overholdelsen af arbejdsklausuler i deres kontrakter, til efterretning.  
 
For at følge op på Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik er der derfor i Skattemini-
steriets koncern igangsat et arbejde med at udforme koncernfælles retningslinjer for brug 
af og kontrol med arbejdsklausuler inden for de undersøgte områder. Tiltaget skal sikre, 
at kravene i cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter overholdes.   
 
Nedskrevne vurderinger af risiko  
Jeg kan konstatere, at Rigsrevisionen kritiserer, at ministerierne ikke har nedskrevne vur-
deringer af risikoen for brud på arbejdsklausulerne for deres kontrakter.   
 
Administrations- og Servicestyrelsen er på foranledning af kritikken gået i gang med at 
skabe overblik over, hvilke kontrakter der vurderes at have en høj risiko for, at arbejds-
klausulerne bliver overtrådt, og som der derved bør foretages kontrol med. Det er min 
klare forventning, at Skatteministeriet derved kan nedbringe risikoen for brud på arbejds-
klausuler på Skatteministeriets område. 
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Ansvarsfordelingen mellem Økonomistyrelsen og ministerierne 
Jeg noterer desuden Statsrevisorernes og Rigsrevisionens kritik af, at der er uklarhed om-
kring, hvorvidt det er Økonomistyrelsen eller ministerierne, der har ansvaret for kontrol-
len med og eventuel sanktionering af brud på arbejdsklausuler ifm. aftaler under Statens 
Indkøbsaftaler.    
 
Administrations- og Servicestyrelsen vil på den baggrund indlede en dialog med Økono-
mistyrelsen, SKI m.fl. om ansvarsfordelingen for eksisterende samt fremtidige statslige 
rammeaftaler. 
 
Det er min vurdering, at Skatteministeriet med ovenstående initiativer vil være med til at 
forbedre statens samlede brug af og kontrol med arbejdsklausuler.  
 
Kopi af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisionen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Morten Bødskov 
 
 
 


