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Notat fra møde om sociale klausuler og 
kobling til arbejdsmiljø hos Slots- og 
Kulturstyrelsen 
David Salomonsen, CSR-chef i Københavns Kommune, præsenterede deres værktøj. CSR-afdelingen har 
fokus på bl.a. social dumpning, samt elever og lærlinge 

- Der var et ønske om et kontrol- og dokumentationsværktøj, som på simplest mulig vis kan sikre, at 
entreprenøren overholder de sociale klausuler 

- Kravene der stilles er: Alle, der udfører opgaver, skal have løn- og ansættelsesvilkår svarende til 
overenskomstaftalerne. I bygge- og anlægsbranchen har der været en længere diskussion af, hvad 
det betød, men det er ved at være afklaret 

- Københavns Kommune har altid klausuler med i kontrakter 
- Bruger værktøj og kontrol til at give signal om, at Københavns Kommune mener kravene og 

forventer, at entreprenøren kan efterleve under kontrakten. Der er mest fokus på bygge/anlæg, 
rengøring og transport, samt Hotline-ordning hvor de tager imod tips 

Værktøj og proces 
- Værktøjet er udarbejdet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og er blevet til på tværs af 

værdikæden, så der er enighed om niveauet  
- Det er en risikobaseret model med vurdering på indikatorer, ift hvor stor risikoen er, for at 

entreprenøren overtræder reglerne. Vurderingen er med til at give bygherren et pejlemærke på, 
hvor han skal prioritere sin indsats ift kontrolbesøg.  

- Ved afdækning er høj risiko i risikoskema, så indkaldes entreprenøren til møde 
o Efterspørger om entreprenøren har skrevet klausulerne ind i kontrakterne hos 

underentreprenøren, så kravene følger med i hele kæden  
- Københavns Kommune tager på kontrolbesøg på byggepladserne, hvor man snakker med 

byggeledelsen og de ansatte 
o Kontrolparametre: Orden og ryddelighed indikerer, om der er styr på pladsen, hvis man 

ikke ved, hvem der er på pladsen, hvis nogle undgår kontrolteamet 
o Hvis det formodes, at tingene ikke er i orden, så laves en dokumentkontrol: 

Ansættelseskontrakt, timesedler, kvittering for skat mm. Tjekliste til hvor man kan finde 
data om virksomheden, som kan give indikationer på, om de overholder reglerne 

 Spørger medarbejderne mundtligt i screeningen om hvilket arbejde, og hvilken løn. 
Der bliver bedt om dokumentation fra hovedentreprenøren 

 Krydstjekker på dokumenter med henblik på at fange snyd 
o Hvis de ser, at der er noget iøjenfaldende farligt, så kontaktes projektlederen i kommunen 

- Der indkaldes derefter til møde, hvor entreprenøren får besked om, at dokumenterne ikke er i 
orden og skal forklare, hvordan de vil rette op på forholdene 
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- Har mulighed for at stoppe kontrakten, men det er ikke det ønskelige. Vil hellere at entreprenøren 
retter op på forholdene   

- Ser overtrædelser i 6% af stikprøverne 
- Kommunens ansatte gør noget ud af at forklare og uddanne hovedentreprenør, da erfaringen er, at 

hvis de ikke tager det alvorligt, så bliver det svært at få det til at fungere 
- Da underentreprenørerne skifter i løbet af byggeperioden, bliver der udtaget til kontrol flere gange. 

Men det kan være svært at skabe overblik over, hvornår det er relevant 

Organisering  
- Ift kontrolteamet er det vigtigt at have en bredde af medarbejdere, som kan forstå forholdene på 

en byggeplads, aktørerne og overenskomstforholdene. I Københavns Kommune er der både 
erhvervsuddannede og akademikere. 

- Erfaring fra tidligere var, at der var svært for kommunen at følge op, når det var en ekstern kontrol. 
Der er et arbejde med at få entreprenøren til at følge op på arbejdet 

- Der er behov for både vurdering af risikoskema og kontrolbesøg. Papirvurdering kan ikke stå alene. 
- Det er godt at lægge kontrolteamet tæt på topledelsen ift prioritering 

Diskussion  
- Det kan ikke som offentlig bygherre bruges som en del af prækvalifikationen, at der er styr på 

arbejdsforhold, men mange bruger det i forbindelse med kontraktunderskrivelsen 
- I Norge har man krav om, at man kun har to led hos entreprenørerne, men så omgås det bare 

igennem vikarbureauer. 
- Der er frivillige udelukkelsesgrunde, fx misligholdelse af tidligere kontrakter i andre offentlige  
- Hvis man skal kontrollere arbejdsklausulen, så har man brug for dokumentation for løn- og 

ansættelsesvilkår, men man skal tage hensyn til persondataloven. I Københavns Kommune slettes 
alle ikke-relevante data, fx sidste fire cifre i cpr-nr. Det er vurderet, at det er lovligt ud fra et 
samfundsperspektiv – også uden medarbejdernes samtykke 

- Der er også erfaringer i Odense Kommune og Metroselskabet med kontrol af klausuler 
- Nogle store entreprenører laver deres egne kontroller 
- ILO-94 konventionen gælder for statslige virksomheder. For 5-6 år siden ønskede flere kommuner 

at gøre det samme 
- Diskussion af om arbejdsmiljøkoordinator har en rolle i kontrollen. Der var delte meninger. Det blev 

peget på, at bygherren via arbejdsmiljøkoordinator skal sikre, at der kun er beføjede personer på 
pladsen, og at det kunne falde ind her. Andre mente, at tillid mellem koordinator og håndværkere 
kan blive brudt, hvis koordinator skal kontrollere. 

- Banedanmark arbejder mod et fælles set-up for arbejdsmiljø og CSR 
- I Bygningsstyrelsen er ILO-konventionen nævnt i byggesagsbeskrivelsen. 
- Det er en god ide, at man på tværs af bygherrer kan gå sammen om kontrol. Det er sket på Fyn. 

Næste møde på Sjælland 
- 12/6 kl. 13-16 hos Öresundsbron. Der vil blive udleveret billetter til broen. Mere info senere. 
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Ideer til emner 
- Hvad gør man for at fremme arbejdsmiljøkoordinator (P)-rollen? 
- Rammesætningen 
- De gængse problemer med reparation og vedligehold 
- Erfaringer fra KS-teamet 
- Hvor får projekterende deres viden fra omkring arbejdsmiljø? 
- Arbejdsmiljøledelse – hvordan bedriver man det, og får opbakning til arbejdet som  

o Topleder 
o Arbejdsmiljøansvarlig 
o Projektleder 
o Ideer til bygherrer 

 Ørsted 
 Metroselskabet 

 Signe undersøger mulighederne. 


