
Ministerredegørelse vedrørende Statsrevisorernes og Rigsrevisionens 
beretning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklau-
suler

Jeg har den 9. juni 2020 modtaget Statsrevisorernes og Rigsrevisionen be-
retning nr. 16/2019 om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler. 

Statsrevisorerne har på den baggrund anmodet mig om en redegørelse for, 
hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen giver anledning til, jf. § 
18, stk. 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen. Vi skal leve op til reg-
lerne om arbejdsklausuler i kontrakter og samtidig udføre en ordentlig kon-
trol på området, bl. a. med henblik på at bekæmpe social dumping. Arbejds-
klausulerne har en vigtig funktion, da de sikrer, at staten kan sanktionere 
private leverandører, hvis deres ansatte har mindre gunstige løn- og arbejds-
vilkår end dem, der gælder i henhold til en kollektiv overenskomst.

På den baggrund er jeg enig i, at myndighederne på Justitsministeriets om-
råde i fremtiden skal gøre det bedre ift. reglerne om arbejdsklausuler som 
beskrevet i cirkulæret om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Brug af og kontrol med arbejdsklausuler i ministeriernes kontrakter
Rigsrevisionen har i beretningen bemærket, at ministerierne ikke bruger ar-
bejdsklausuler i alle kontrakter inden for de brancher, hvor der er størst ri-
siko for brud på arbejdsklausuler, og at der ydermere ikke i tilstrækkelig 
grad føres kontrol med, om leverandørerne overholder arbejdsklausulen i 
kontrakterne.

Til Statsrevisorerne
Statsrevisorernes Sekretariat
Christiansborg
1240 København K
 
  

Dato: 9. september 2020
Sagsnr.: 2020-0241-0078
Dok.: 1590358



2

Rigsrevisionen påpeger, at hhv. 26 pct. og 39 pct. af de departementer og 
styrelser, der har kontrakter inden for bygge- og anlægsområdet samt det 
grønne område, ikke skriver en arbejdsklausul ind i deres kontrakter med 
private leverandører, hvilket er i strid med cirkulæret om arbejdsklausuler i 
offentlige kontrakter. For vagtordninger og rengøring gælder dette for hhv. 
44 pct. og 36 pct. af de departementer og styrelser, der har kontrakter inden 
for disse brancher.  

Endvidere finder Statsrevisorerne det meget utilfredsstillende, at 78 pct. af 
departementerne og styrelserne i perioden 2015-19 ikke har ført den nød-
vendige kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler inden for de bran-
cher, hvor der er størst risiko for brud på arbejdsklausuler. Dette er ligeledes 
i strid med cirkulæret om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Jeg noterer med tilfredshed, at der på Justitsministeriets område ifølge be-
retningen og det tilsendte databilag ikke har været nogle bemærkninger til 
det grønne område, rengøringsområdet, kantineområdet eller flytteområdet. 
Endvidere er jeg tilfreds med, at Erhvervsministeriets, Finansministeriets, 
Miljø- og Fødevareministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og 
Justitsministeriets departementer i fællesskab har udført en fælles kontrol på 
kantineområdet. 

Jeg noterer med beklagelse, at der i Rigspolitiet, kriminalforsorgen og Dom-
stolsstyrelsen ikke har været skrevet arbejdsklausuler ind i alle kontrakterne 
på bygge- og anlægsområdet, som stikprøven havde udvalgt. Jeg beklager 
ligeledes, at Domstolsstyrelsen ikke har skrevet arbejdsklausuler ind i alle 
kontrakter på vagtområdet, som stikprøven havde udvalgt.

Endvidere påpeger Rigsrevisionen, at alle de undersøgte myndigheder i Ju-
stitsministeriets koncern ikke har ført tilstrækkelig kontrol på området.

Justitsministeriets område tager kritikken til sig, og jeg vil indskærpe over 
for Rigspolitiet og kriminalforsorgen, at de fremadrettet skal være opmærk-
somme på at skrive arbejdsklausuler ind i kontrakterne, at skrive i kontrak-
terne, hvilke konsekvenser manglende overholdelse af arbejdsklausulen vil 
medføre, samt at udføre den nødvendige kontrol på området. Endvidere vil 
jeg ligeledes tilkendegive over for Domstolsstyrelsens bestyrelse, at de bør 
tage initiativ til at at følge op på Rigsrevisionens bemærkninger om mang-
lende arbejdsklausuler i staten.
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Afsluttende bemærkninger
Afslutningsvis vil jeg igen kvittere for beretningen og beklage, at Justitsmi-
nisteriets område har haft mangler på området med arbejdsklausuler.

En kopi af dette brev er samtidig fremsendt elektronisk til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup
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