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Enheden skal bl.a. kontrollere, at entreprenører og deres underentreprenører, der udfører bygge- og  

anlægsopgaver inden for Transport- og Boligministeriets område, overholder de såkaldte arbejds- 

klausuler, som statslige ordregivere er forpligtet til at indsætte i de kontrakter, de udbyder.

 

Statslige ordregivere skal – når de udbyder kontrakter om bygge- og anlægsarbejder – indsætte arbejds-

klausuler i kontrakterne, der i grove træk sikrer, at arbejderne udføres i overensstemmelse med danske  

løn- og arbejdsvilkår. Dette følger af cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Med cirkulæret opfordres  

kommuner og regioner til at anvende arbejdsklausuler, hvor det er hensigtsmæssigt.

 

Ved udarbejdelsen af arbejdsklausuler er det vigtigt at være opmærksom på de begrænsninger, der  

følger af de EU-retlige regler om fri bevægelighed for tjenesteydelser og reglerne i det såkaldte  

udstationeringsdirektiv. Inden for rammerne af disse regler er det kun muligt at stille krav om over- 

holdelse af løn- og arbejdsvilkår, der – inden for det pågældende fagområde – gælder i hele Danmark og 

om ikke lokalt forhandlede lønninger og arbejdsvilkår.

 

Det forekommer alligevel, at der i arbejdsklausuler stilles krav om overholdelse af lokalt forhandlede  

lønninger og arbejdsvilkår. Det forstår man godt den politiske motivation for. Det ændrer dog ikke ved, 

at sådanne klausuler er uforenelige med EU-retten. Offentlige ordregivere, der gør brug af sådanne  

klausuler, udsætter sig derfor for risiko for, at klausulerne ikke kan håndhæves, hvis der efterfølgende 

skulle opstå tvist om spørgsmålet.

 

Du er velkommen til at kontakte Eva Olesen for en uforpligtende snak, hvis du som ordregiver har brug 

for råd til, hvordan du udformer dine arbejdsklausuler, så de passer til det kommercielle set-up i dit  

projekt og samtidig tilgodeser de ovenfor nævnte regler.

 

Læs mere om den nye kontrolenhed her:

https://trm.dk/nyheder/2020/ny-kontrolenhed-skal-bekaempe-social-dumping/

NY KONTROLENHED SKAL HOLDE BYGGEBRANCHEN I 
ØRENE

Regeringen vil oprette en ny statslig kontrolenhed, der skal bekæmpe social dumping.
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