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Indstilling 

 

Opfølgning på arbejds- og uddannelsesklau-

suler 

 

1. Resume  

Magistraten har besluttet, at der på tværs af Aarhus 

Kommune skal gennemføres en række initiativer vedr. op-

følgning på arbejds- og uddannelsesklausuler. 

 

Der er på den baggrund udarbejdet fælles retningslinjer 

for opfølgning for hele Aarhus Kommune. Retningslinjerne 

skal sikre ensartet og tilstrækkelig opfølgning i hele kom-

munen. Samtidig er der i foråret 2017 gennemført en 

række stikprøvekontroller for at afdække, om klausulerne 

overholdes i dag.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Byrådet godkender vedlagte fælles retningslinjer for 

opfølgning på overholdelse af arbejds- og uddannelses-

klausuler.  

 

At 2) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø og Borgmeste-

rens Afdeling til løbende at revidere retningslinjerne, her-

under antallet af stikprøvekontroller, blandt andet på bag-

grund af resultaterne af de fremtidige stikprøvekontroller 

og de erfaringer, der hentes ved brug af retningslinjerne.  

 

At 3) At der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgrup-

pe, som kaldes ”Klausul-gruppen”, som er ansvarlig for at 

indhente de oplysninger, der skal anvendes i den årlige 

afrapportering til Byrådet og parterne. Klausul-gruppen er 

forankret i Borgmesterens Afdeling i samarbejde med So-

ciale Forhold og Beskæftigelse, idet Sociale Forhold og Be-

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 
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skæftigelse allerede laver orienteringer til Beskæftigelses-

udvalget vedrørende brugen af uddannelsesklausuler. Den 

årlige rapportering til byrådet og parterne udføres af 

Borgmesterens Afdeling. 

 

3. Baggrund 

Baggrund og proces 

Magistraten har besluttet, at der på tværs af Aarhus 

Kommune skal gennemføres en række initiativer vedr. op-

følgning på arbejds- og uddannelsesklausuler. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer og etab-

lering af en ekstern task force har de forskellige parter på 

området været inddraget ad flere omgange. 

 

Der har således været afholdt flere møder med LO Aarhus 

og Dansk Byggeri. Samtidig har LO Aarhus, Danske Byg-

geri, forskellige afdelinger af 3F i Aarhus, Aarhus Malerfor-

ening og Dansk Arbejdsgiverforening haft materialet til 

kommentering inden denne indstilling.  

 

3F og Dansk Arbejdsgiverforening er i den forbindelse 

kommet med en række bemærkninger. Bemærkningerne 

samt Borgmesterens Afdelings og Teknik og Miljøs kom-

mentarer hertil er vedlagt som bilag 1.  

 

Oplæg til de fælles retningslinjer og processen vedrørende 

den eksterne task force har været sendt til kommentering 

i en følgegruppe sammensat af repræsentanter fra magi-

stratsafdelingerne. Bemærkningerne herfra er ligeledes 

vedlagt som bilag 1. 

 

Udkast til ”Retningslinjer for opfølgning på arbejds- og ud-

dannelsesklausuler i Aarhus Kommune” med bilag vedlæg-

ges som bilag 4 og 5. Efter Byrådets godkendelse imple-

menteres retningslinjerne i alle magistratsafdelinger, og 

det praktiske arbejde med at planlægge et kompetencefor-

løb for de kontraktansvarlige startes op.  

 

Borgmesterens Afdeling har indgået aftale med revisions-

firmaet PwC om udførelse af task forcen. Dette arbejde er 

netop afsluttet. Der var i alt 54 kontrakter med en kon-

traktsum på over 5 mio. kr. inden for bygge- og anlægs- 
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samt rengøringsområdet. Der blev heraf udført kontrol på 

10 kontrakter, hvilket svarer til knap 20 %.  

 

I PwC’s rapport af 31. maj 2017 konkluderer de overord-

net, at der ikke er fundet indikationer på systematisk un-

derbetalt arbejdskraft eller tegn på, at visse leverandører 

systematisk tilsidesætter arbejds- eller uddannelsesklau-

suler. PwC har imidlertid bemærket, at fire ud af 10 af de 

kontrollerede leverandørkontrakter i større eller mindre 

grad ikke imødekommer de krav, der stilles i enten ar-

bejds- eller uddannelsesklausulerne. PwC bemærker, at 

det generelt forstås som værende fejl og mangler, snarere 

end at der er tale om systematiske brud på klausuler og 

overenskomstsikrede forhold. I forhold til PwC’s frem-

gangsmåde har dette givet anledning til følgende be-

mærkninger og anmærkninger. 

 

De væsentligste bemærkninger og anmærkninger i rappor-

ten er: 

- Anmærkning vedrørende for lav opsparing til søgne-

helligdagsbetaling 

- Anmærkning vedrørende for lave pensionsbidrag 

- Indikation af manglende efterlevelse af arbejdsklau-

sulen vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende 

underleverandør 

- Manglende efterlevelse af uddannelsesklausul og 

utilstrækkelig dokumentation heraf 

 

Samlet har  

- 1 af de 10 hovedleverandører fået anmærkninger, 

da leverandøren ikke har været i stand til at levere 

dokumentation indenfor PwC’s tidsfrist. (Det be-

mærkes at leverandøren efterfølgende har frem-

sendt materialet til den kontraktansvarlige, og at 

der ikke er bemærkninger til materialet.) 

- 2 af de 10 hovedleverandører har fået mindre væ-

sentlige anmærkninger for egen eller underleveran-

dørers manglende efterlevelse af arbejds- og/eller 

uddannelsesklausuler (efter udfærdigelsen af PwC’s 

rapport har der været korrespondance mellem nogle 

af leverandørerne, Aarhus Kommune og PwC vedr. 

evt. fejlretninger i rapporten samt afklaring af nogle 
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af de identificerede forhold. Dette fremgår ikke af 

den vedlagte rapport.) 
- 0 % af kontrollerne af hoved- og underleverandører 

har givet indikation af systematisk brud på arbejds- 
og uddannelsesklausuler 

 

Ovenstående bemærkninger og anmærkninger er uddybet 

i PwC’s rapport med resultaterne af task forcen, der er 

vedlagt som bilag 6.  

 

Efter udfærdigelsen af PwC’s rapport har der været korre-

spondance mellem nogle af leverandørerne, Aarhus Kom-

mune og PwC vedr. evt. fejlretninger i rapporten samt af-

klaring af nogle af de identificerede forhold. Dette fremgår 

ikke af den vedlagte rapport. 

 

4. Effekt 

De nye retningslinjer for opfølgning på overholdelse af ar-

bejds- og uddannelsesklausuler gælder for hele Aarhus 

Kommune. Retningslinjerne skal således sikre en ensartet 

og tilstrækkelig opfølgning på overholdelse af klausuler på 

tværs af kommunen.  

 

Task forcens stikprøvekontroller er gennemført for at af-

dække, om klausulerne overholdes i dag. Fokus i stikprø-

vekontrollerne har været på de mest risikofyldte kontrak-

ter. PwC’s anbefaler i deres rapport, at bemærkningerne 

og anmærkningerne afklares i dialog mellem hovedleve-

randøren og kommunens kontraktsansvarlige.   

 

5. Ydelse 

Aarhus Kommune har anvendt arbejdsklausuler siden 

2007 og uddannelsesklausuler siden 2010. Med de be-

skrevne initiativer sikres, at der på tværs af Aarhus Kom-

mune sker en tilstrækkelig og ensartet opfølgning på 

overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausulerne.  

 

Initiativerne består af følgende: 

 Fælles retningslinjer for opfølgning på overholdelse 

af arbejds- og uddannelsesklausuler i hele Aarhus 

Kommune. 

 Kompetenceudviklingsforløb for de medarbejdere, 

som har ansvaret for opfølgningen. 
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 Ekstern task force, som i foråret 2017 har foretaget 

stikprøvekontrol på en række af de kontrakter, som 

har en kontraktsum på over 5 mio. kr., inden for 

rengørings- samt bygge- og anlægsområdet. Dette 

for at afdække, hvordan billedet ser ud i dag.  

 Årlig orientering til byrådet og parterne inden for 

byggeri, rengøring mv. om (I) erhvervsuddannel-

sespraktikantstillinger, (II) konstaterede overtræ-

delser af klausulerne og (III) resultaterne af task 

forcens arbejde. 

 

Fremadrettet opfølgning på klausuler 

Opfølgning generelt 

De fælles retningslinjer beskriver, hvordan de kontraktan-

svarlige skal følge op på, at leverandørerne overholder 

arbejds- og uddannelsesklausulerne i alle Aarhus Kommu-

nes kontrakter. Den generelle opfølgning skal ske på kon-

traktopfølgningsmøder, byggemøder mv.  

 

Stikprøvekontroller både nu og fremadrettet 

Efter beslutning i Magistraten har der som beskrevet oven-

for netop været gennemført stikprøvekontroller på en 

række kontrakter for at afdække, hvordan billedet er i dag 

(task forcen).  

 

I de fælles retningslinjer lægges der samtidig op til, at der 

også fremadrettet skal udføres årlige stikprøvekontroller 

på kontrakter inden for særlige risikoområder. Da sådanne 

stikprøvekontroller kræver særlig ekspertise og kan være 

meget komplekse at udføre, lægges der op til, at disse 

fremtidige stikprøvekontroller også kan indkøbes eksternt.  

 

Kompetenceudvikling 

Der gennemføres et kompetenceforløb for de personer, der 

er ansvarlig for at følge op på de enkelte kontrakter (pro-

jektledere og lign.). Kompetenceforløbet har til formål at 

uddanne medarbejderne i brug af de fælles retningslinjer. 

Kompetenceforløbet kan blandt andet indeholde introduk-

tion til klausuler, beskrivelse af den generelle kontrol og 

de årlige stikprøvekontroller, eksempler på sager og signa-

ler, der ikke bør overses, håndtering af overtrædelser mv.  

Teknik og Miljø udvikler kompetenceforløbet i samarbejde 

med parterne på området.   
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Retningslinjer revideres løbende 

Aarhus Kommune vil løbende drage erfaringer via anven-

delsen af retningslinjerne og de gennemførte stikprøve-

kontroller. Det foreslås, at Byrådet bemyndiger Teknik og 

Miljø og Borgmesterens Afdeling til løbende at revidere 

retningslinjerne, herunder antallet af stikprøvekontroller, 

blandt andet på baggrund af resultaterne af de fremtidige 

stikprøvekontroller og de erfaringer, der hentes ved brug 

af retningslinjerne.  

 

Årlige orienteringer 

Byrådet og parterne inden for byggeri, rengøring mv. ori-

enteres årligt om antallet af erhvervsuddannelsesprakti-

kantstillinger, resultatet af årets løbende stikprøvekontrol-

ler samt konstaterede overtrædelser af klausulerne. 

 

Denne orientering erstatter den orientering, Byrådet tidli-

gere har fået vedrørende brug af uddannelsesklausuler. 

 

Andre initiativer 

Et af risikoparametrene i forhold til eventuelt brud på ar-

bejds- og uddannelsesklausuler er, om arbejdet udføres af 

udenlandske firmaer eller med udenlandsk arbejdskraft.  

 

Aarhus Kommune arbejder også med udenlandsk arbejds-

kraft fra andre vinkler. Blandt andet har Borgerservice – 

som en del af indsatsen vedr. DOKK International (pro-

gram henvendt til internationale borgere besluttet af byrå-

det) – etableret et mødeforum og inviteret repræsentanter 

fra byggebranchen og en række relevante myndigheder 

(SKAT, Statsforvaltningen og Udbetaling Danmark) til en 

fælles dialog, hvor man skal drøfte styrket myndigheds-

samarbejde og processen, når der ansættes udenlandsk 

arbejdskraft. Målet med mødet er blandt andet at afdække 

uhensigtsmæssigheder og styrke samarbejdet myndighe-

derne imellem til glæde for både arbejdsgivere og arbejds-

tagere.  

 

Samtidig har man i Aarhus – lige som i København, Oden-

se og Aalborg – oprettet ”International Citizen Service”, 

hvor Work in Denmark, Borgerservice, SKAT og Statsfor-

valtningen alle er repræsenteret, således at de internatio-
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nale medarbejdere kan henvende sig ét sted med alle de-

res spørgsmål til myndigheder. 

 

Efterfølgende initiativer 

Arbejdet med opfølgning på arbejds- og uddannelsesklau-

suler, og den høring af parter og magistratsafdelinger, der 

har været i den forbindelse, har vist et muligt behov for at 

justere de eksempler på arbejds- og uddannelsesklausuler, 

der anvendes i Aarhus Kommune.  

 

Borgmesterens Afdeling vil i forlængelse af denne indstil-

ling undersøge dette spørgsmål nærmere. Hvis det viser 

sig, at det vil være hensigtsmæssigt at justere klausuler-

nes indhold, vil dette blive forelagt Byrådet.  

 

6. Organisering  

Teknik og Miljø har ansvaret for at udarbejde fælles ret-

ningslinjer og kompetenceudviklingsforløb, mens Borgme-

sterens Afdeling har ansvaret for den eksterne task force 

og de årlige orienteringer.  

 

Den tværmagistratslig arbejdsgruppe, som kaldes ”Klau-

sul-gruppen”, er ansvarlig for at indhente de oplysninger, 

der skal anvendes i den årlige afrapportering til Byrådet og 

parterne. Klausul-gruppen er forankret i Borgmesterens 

Afdeling i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigel-

se, idet Sociale Forhold og Beskæftigelse allerede på nu-

værende tidspunkt laver orienteringer til Beskæftigelses-

udvalget vedrørende brugen af uddannelsesklausuler.  

 

7. Ressourcer 

Udgifter i forbindelse med indstillingen, herunder udgifter 

til stikprøvekontroller både i foråret 2017 og fremadrettet, 

samt udgifter til at sende kontraktansvarlige på kompe-

tenceudviklingsforløb afholdes inden for den enkelte afde-

lings eksisterende budget.   

 

 

Jacob Bundsgaard   Kristian Würtz 

/                / 

                Peter Pedersen                         Niels Højberg 
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Bilag 

 

Bilag 1: Sammenfatning af bemærkninger fra hhv. 3F, 

Dansk Arbejdsgiverforening den interne følge-

gruppe samt Aarhus Kommunes kommentarer 

hertil. 

Bilag 2: 3F’s bemærkninger i fuld længde. 

Bilag 3: Dansk Arbejdsgiverforening bemærkninger i 

fuld længde.  

Bilag 4: Retningslinjer for kontrol af overholdelse af 

arbejds- og uddannelsesklausuler i Aarhus 

Kommune. 

Bilag 5: Bilag til retningslinjer. 

Bilag 6: PwC’s rapport med resultaterne af task forcen.  
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