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Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om beretning nr. 16/2019 om statens brug 

og kontrol af arbejdsklausuler 

Jeg afgiver hermed svar til Statsrevisorerne vedrørende beretning 16/2019 om 

statens brug og kontrol af arbejdsklausuler og redegør for de foranstaltninger og 

overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

 

Jeg ser med alvor på, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne bemærker, at flere 

departementer og styrelser ikke har skrevet en arbejdsklausul ind i de kontrakter, 

der er indgået på bygge- og anlægsområdet samt det grønne område, og at ho-

vedparten af arbejdsklausulerne ikke er blevet kontrolleret i perioden 2015-2019.  

 

Jeg er også orienteret om, at der er plads til forbedringer i Klima-, Energi- og For-

syningsministeriet, og jeg har derfor bedt om en redegørelse for, hvordan vi får 

rettet op på kritikken. 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil fremadrettet sikre et mere systematisk 

arbejde med brug og kontrol af arbejdsklausuler på tværs af ministerområdet, der 

bliver forankret i ministeriets koncernindkøb. Der er udarbejdet fælles retningslinjer 

for brug af arbejdsklausuler på ministerområdet samt en handlingsplan for håndte-

ring af kritikken. Handlingsplanen skal være gennemført i år, så der kan indføres en 

systematisk kontrol af arbejdsklausuler fra 2021 og frem. 

 

Det er væsentligt at påpege vigtigheden af fælles retningslinjer på tværs af staten, 

så der er klare retningslinjer på området, der kan være med til at understøtte en 

ensartet praksis på området.  

 

Jeg sætter stor pris på Statsrevisorernes beretning om arbejdsklausuler, da ar-

bejdsklausuler er et meget vigtigt område, der kan være med til at sikre at leveran-

døren og eventuelle underleverandører giver deres ansatte løn, arbejdstid og ar-

bejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i henhold til en kollek-

tiv overenskomst på området. 

 

Redegørelsen er også sendt til Rigsrevisionen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Dan Jørgensen 
 

 


