
HÅNDHÆVELSE AF ARBEJDS-
KLAUSULER
En arbejdsklausul bør altid indeholde 
bestemmelser, som effektivt gør det 
muligt at håndhæve den forpligtelse, 
som klausulen pålægger leverandøren. 
Dette er imidlertid langtfra altid en 
selvfølge, når vi kvalitetssikrer arbejds-
klausuler i offentlige kontrakter.

Håndhævelsen kan med fordel bestå af 
flere led. Dels bør klausulen sikre, at 
leverandøren på anmodning er forpligtet 
til at redegøre for, hvordan leverandøren 
overholder klausulen. Dels bør det være 
muligt at sanktionere både manglende 
overholdelse af klausulen og manglende 
dokumentation af, at klausulen er 
overholdt. Santktionen kan f.eks. bestå i 
muligheden for at pålægge leverandøren 
bod og/eller tilbageholde (dele af) 
leverandørens vederlag. Adgang til 
ophævelse af kontrakten er også en 
mulighed, men denne sanktion pålægger 
myndigheden en væsentligt stand-
punkts  risiko, for om betingelserne for 
ophævelse vitterligt er til stede. 
Samtidig kan det være uhensigtmæssigt 
at måtte standse f.eks. et byggeri, for 
senere at lade en ny leverandør 
færddiggøre arbejdet. 

ILO 94
I arbejdsklausuler skrevet med udgangs-
punkt i ILO konvention nr. 94 er der 
ofte en bestemmelse om, at såfremt 
leverandøren overtræder klausulen, så 
kan myndigheden tilbageholde 
vederlag med henblik på at sikre 
medarbejdernes krav efter klausulen. 

Denne formulering indeholder  
imidlertid flere udfordringer. For det 
første er det usikkert, om medarbejderne 
kan siges at have et “krav efter klausulen”. 
Det skyldes, at medarbejderne som 
udgangspunkt ikke er part i den aftale, 
hvori arbejdsklausulen findes, og at en 
aftale som udgangspunkt alene stifter 
rettigheder og forpligtelser for aftalens 
parter. 

For det andet lægger formuleringen op 
til, at myndigheden skal tilbageholde et 
beløb fra leverandøren, som herefter 
skal udbetales til medarbejderne. Dette 
vil i praksis kræve, at myndigheden 
nogenlunde præcist kan opgøre 
differencen mellem den løn, som 
medarbejderne skulle have efter 
klausulen, og den løn, som medarbejderne 
de facto har modtaget. Dette kan være 
en ganske kompliceret øvelse.

HVILKEN LØN HAR MEDARBEJEREN 
MODTAGET?
I de tilfælde hvor arbejdsklausulen er 
(groft) overtrådt, er der ofte tale om 

(under)leverandører, som har dårlig styr 
på sine forpligtelser. Der mangler 
ansættelseskontrakter, kontakt-
oplysninger, timesedler, skattepapirer 
osv. Nogle af medarbejderne taler 
måske ikke dansk og befinder sig 
måske ikke længere i landet. Derfor kan 
det i praksis være svært at gennemskue, 
hvilke medarbejdere, der har været 
ansat til hvilke projeter, i hvilke perioder. 
Herunder særligt i forhold til udført 
overarbejde, akkorder, pauser, ferier osv.

Samtidig er den lønudbetaling, der er 
sket, jævnligt udbetalt i kontanter, og 
derfor næsten umulig at opgøre – især 
hvis arbejdsgiveren og medarbejderne 
er uenige. Hertil kommer en række 
problemstillinger i forhold til SKAT, 
Lønmodtagernes Garantifond m.fl.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR PÅ 
EGNEN
De oprindelige ILO 94-klausuler inde-
holder en forpligtelse for leverandøren 
til at tilbyde sine medarbejdere løn- og 
ansættelsesvilkår svarende til de på 
egnen gældende vilkår. På et arbejds-
marked som det danske kan dette 
imidlertid også være svært at omsætte 
til kroner og øre. Hvordan vælges f.eks. 
mellem flere overlappende over-
enskomster? Hvordan afgrænses 
“egnen” i relation til lokalaftaler, der 
knytter sig til en overenskomst? 
Hvordan værdisættes og sammenlignes 
forskellige fordele og ulemper, hvis f.
eks. en medarbejder har mere gunstige 
ferieforhold end de på egnen 
gældende, men en lavere timeløn end 
den på egnen gældende?

BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS 
CIRKULÆRE OG VEJLEDNING OM 
ARBEJDSKLAUSULER
Nogle af disse forhold er søgt løst ved 
det nye forslag til formulering af 
arbejds klausul, som fremgår af 
Beskæftigelsesministeriets vejledning 
om arbejdsklausuler fra 2014:

“Leverandøren skal sikre, at ansatte hos 
leverandører og eventuelle under
leverandører, som medvirker til at 
opfylde kontrakten, er sikret løn 
(herunder særlige ydelser), arbejdstid 
og andre arbejdsvilkår, som ikke er 
mindre gunstige end dem, der gælder 
for arbejde af samme art i henhold til 
en kollektiv overenskomst indgået af de 
inden for det pågældende faglige 
område mest repræsentative arbejds
markedsparter i Danmark, og som 
gælder på hele det danske område.”

Som det fremgår, er formuleringen om 
den egnsbestemte løn skiftet ud med 
en henvisning til en kollektiv overenskomst 

indgået af de mest repræsentative 
arbejdsmarkedsparter i Danmark. Dette 
vil dog formentlig indebære, at lokale 
løntillæg mv. ikke er omfattet af den 
klausulbestemte løn, ligesom det er 
usikkert, hvornår en overenskomst 
“gælder på hele det danske område”.

Opmærksomheden bør også henledes 
på, at såfremt der er tale om en kontrakt, 
som også vedrører arbejder, der skal 
udføres i udlandet, så vil Beskæftigelses-
ministeriets formulering formentlig ikke 
være brugbar. Hvis man forestiller sig et 
byggeri i Danmark, hvortil der, som en 
del af kontrakten, skal støbes beton-
elementer i Polen, vil klausulen efter sin 
ordlyd indebære, at også de 
medarbejdere, som udfører arbejdet i 
Polen, skal have løn- og ansættelsvilkår 
svarende til en dansk overenskomst. 
Det fremgår imidletid af praksis fra 
EU-Domstolen, at det kan være i strid 
med EU-retten af fastsætte sådanne 
krav på tværs af landegrænser.

ALTERNATIVE LØSNINGER
En del af ovenstående udfordringer kan 
imødegås, såfremt myndigheden ved 
formulering af arbejdsklausulen tager 
højde herfor. En af mulighederne er, at 
leverandøren allerede i forbindelse med 
tilbudsafgivelse skal redegøre for, 
hvordan leverandøren vil overholde 
arbejdsklausulen. 

Det tvinger leverandøren til at 
gennemtænke det nærmere indhold i 
klausulen, og hvordan dette indhold 
svarer til de vilkår, som leverandøren 
tilbyder sine medarbejdere, og hvordan 
leverandøren har forpligtet sine 
underleverandører. Dette kan efter 
omstændighederne have en præventiv 
virkning, der fritager myndigheden for 
meget arbejde med håndhævelse af 
klausulen n
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83 % af de danske kommuner anvender “altid” eller “ofte” arbejdsklausuler i bygge- 
og anlægskontrakter. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af KL 
med deltagelse fra alle 98 kommuner. Udbredelsen af arbejdsklausuler er imidlertid 
særlig sket inden for de seneste år, og mange kommuner har derfor kun begrænsede 
praktiske erfaringer med håndhævelse af klausulerne. I det følgende deler vi nogle 
af de erfaringer med arbejdsklausuler, som vi har gjort os den seneste tid.
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