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Indstilling

Opfølgning på arbejds- og 

uddannelsesklausuler

1. Resume 

Byrådet har besluttet, at der skal anvendes arbejds- og 

uddannelsesklausuler i en række af Aarhus Kommunes 

kontrakter. 

Klausulerne anvendes i vid udstrækning som besluttet. Der 

er imidlertid stor forskel på, hvordan og hvor struktureret 

der følges op på, om virksomhederne overholder 

klausulerne.

For at sikre en bedre og mere ensartet opfølgning på 

overholdelse af klausulerne lægges op til, at der laves 

fælles retningslinjer for opfølgning for hele Aarhus 

Kommune, at de relevante medarbejdere får et 

kompetenceløft, at der foretages stikprøvekontroller, og at 

byrådet og parterne inden for byggeri, rengøring mv. 

løbende orienteres. 

2. Beslutningspunkter

At 1) Der udarbejdes fælles retningslinjer for opfølgning på 

overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aarhus 

Kommune.

At 2) Der i samarbejde med parterne inden for byggeri, 

rengøring mv. udarbejdes et kompetenceudviklingsforløb 

for medarbejdere med ansvar for opfølgning på arbejds-

og uddannelsesklausuler.

At 3) Der iværksættes en task force, som skal foretage 

stikprøvekontroller på udvalgte kontrakter med en 
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kontraktsum på over 5 mio. kr. i første omgang inden for 

rengørings- og bygge- og anlægsområdet.

At 4) Byrådet og parterne inden for byggeri, rengøring mv.

en gang årligt orienteres om: 

 Hvor mange erhvervsuddannelsespraktikant-

stillinger, uddannelsesklausulerne har medført. 

 Eventuelle konstaterede overtrædelser af 

uddannelses- og arbejdsklausuler i Aarhus 

Kommune samt 

 Resultaterne af task forcens gennemførte 

stikprøvekontroller.

3. Baggrund

Byrådsbeslutninger

Arbejdsklausuler

Byrådet besluttede i januar 2005, at der skal indsættes 

arbejdsklausuler i Aarhus Kommunes kontrakter ved 

udbud af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark 

samt på bygge- og anlægsydelser. Arbejdsklausuler 

indeholder regler om løn- og arbejdsforhold. I december 

2013 besluttede byrådet, at arbejdsklausulerne skal 

indeholde en række bestemte krav til leverandøren –

blandt andet kædeansvar. 

Uddannelsesklausuler

Byrådet besluttede i maj 2010, at det ved køb af bygge-

og anlægsydelser efter en konkret vurdering skal 

indsættes uddannelsesklausuler om (1) 

erhvervsuddannelsespraktikanter, (2) ledige i løntilskud 

eller virksomhedspraktik, (3) uddannelsespolitik og/eller 

(4) partnerskabsaftaler. Byrådet vedtog i april 2012, at der 

også skal anvendes uddannelsesklausuler ved køb af 

tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark. 

Brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i dag

Borgmesterens Afdeling har sendt en række spørgsmål ud 

til alle magistratsafdelinger vedr. anvendelse af og 

opfølgning på arbejds- og uddannelsesklausuler. Samtidig 

har Beskæftigelsesforvaltningen indhentet en række 

oplysninger fra afdelingerne om uddannelsesklausuler.  
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Afdelingernes tilbagemeldinger viser, at der i vid 

udstrækning indsættes arbejds- og uddannelsesklausuler i 

overensstemmelse med byrådets beslutninger. 

Aarhus Kommune indgår desuden andre kontrakter, hvor 

der ikke kan indsættes eller er krav om klausuler. Det kan 

fx være kontrakter om varekøb, mindre aftaler som ikke 

har været i udbud, tjenesteydelser, der også kan udføres 

uden for Danmark osv. 

Samlet set er der i Aarhus Kommune i de sidste 5 år 

indsat arbejdsklausuler i ca. 500 kontrakter. En del af 

disse er rammeaftaler, som kan indeholde flere 

underliggende delaftaler.

I perioden 2013 til 2016 er der aktuelt indberettet 131 

kontrakter med uddannelsesklausuler til 

Beskæftigelsesforvaltningen. I de 131 kontrakter er indsat 

følgende klausuler (der kan indsættes flere klausuler i én 

kontrakt):

Effekt 2011-2013* 2013-2016

Antal indmeldte kontrakter med 
uddannelsesklausuler. 

68 118

Erhvervsuddannelseselever 17,5 91

Løntilskud/virksomhedspraktik 22 108

Personale/uddannelsespolitik 45 102
Partnerskabsaftaler 8 18

*Tal fra seneste status 4. juni 2013

Opfølgning – Hvordan er billedet i dag

Aarhus Kommune har som ordregiver en 

kontrolforpligtelse, som blandt andet består i at påse, at 

bestemmelserne i arbejds- og uddannelsesklausulen 

overholdes. Kontrollen og ansvaret ligger i den afdeling, 

der er ordregiver, og dermed har ansvaret for den 

kontrakt, som klausulen er en del af.

Overordnet kan det konstateres, at der i nogen 

udstrækning sker opfølgning på overholdelsen af arbejds-

og uddannelsesklausuler. Der er imidlertid stor forskel på, 

hvordan og hvor struktureret de forskellige afdelinger går 

til opgaven.
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Brud på arbejds- og uddannelsesklausuler 

I løbet af de sidste 5 år er der i Aarhus Kommune kun 

registreret ét tilfælde af muligt brud på arbejdsklausulen. 

Det drejer sig om en sag, hvor en underleverandør måske 

har overtrådt arbejdsklausulen i forhold til aflønning af fire 

medarbejdere. Dette er pt. under afklaring. 

Der er ikke registreret brud på uddannelsesklausulen. 

4. Effekt

Målet med de fire initiativer er at sikre en bedre opfølgning 

på overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i 

Aarhus Kommune. Samtidig sikres det, at opfølgningen 

foregår ens i alle afdelinger og udføres af personale med 

de rette kompetencer.   

5. Ydelse

Fælles retningslinjer

Der udarbejdes fælles retningslinjer for opfølgning på 

overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aarhus 

Kommune. Retningslinjerne kan fx indeholde 

bestemmelser om, hvor ofte der skal udføres kontroller, 

hvad en kontrol skal omfatte, samt hvordan man som 

kontraktansvarlig skal agere på baggrund af kontrollens 

resultater.

Kompetenceudviklingsforløb

Der udarbejdes i samarbejde med parterne inden for 

byggeri, rengøring mv. et kompetenceudviklingsforløb for 

medarbejdere med ansvar for opfølgning på arbejds- og 

uddannelsesklausuler.

Task force

Der iværksættes en task force, som på udvalgte 

kontrakter skal foretage stikprøvekontroller af, om 

arbejds- og uddannelsesklausulerne overholdes. 

Stikprøvekontrollerne udføres af en ekstern part. 

Aarhus Kommune identificerer kontrakter med en 

kontraktsum på over 5 mio. kr. inden for rengørings- og 

bygge- og anlægsområdet. Herefter foretager task forcen

stikprøvekontrol på en række af disse kontrakter. 
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Stikprøvekontrollen kan fx omfatte en kontrol af, om løn

inkl. pension er i overensstemmelse med 

arbejdsklausulens indhold, om der er foretaget relevant

anmeldelse til RUT-registret, og om virksomheden 

beskæftiger det antal erhvervsuddannelsespraktikanter, 

som er aftalt via uddannelsesklausulen. 

Ud fra resultaterne af disse stikprøvekontroller vurderes 

det, om der er behov for yderligere stikprøvekontroller. 

Årlig afrapportering

Byrådet og parterne inden for byggeri, rengøring mv. 

orienteres én gang årligt om: 

 Hvor mange erhvervsuddannelsespraktikant-

stillinger, uddannelsesklausulerne har medført. 

 Eventuelle konstaterede overtrædelser af 

uddannelses- og arbejdsklausuler i Aarhus 

Kommune samt 

 Resultaterne af task forcens gennemførte 

stikprøvekontroller.

6. Organisering 

Teknik og Miljø fremlægger forslag til retningslinjer og 

kompetenceudviklingsforløb til drøftelse med 

magistratsafdelingerne. Borgmesterens Afdeling 

formulerer en ramme for task forcens arbejde i 

sammenhæng hermed. 

Parterne inden for byggeri, rengøring mv. inddrages i 

arbejdet med kompetenceudviklingsforløbet og 

retningslinjerne sendes til høring hos parterne. 

De endelige retningslinjer vedtages i Magistraten. 

7. Ressourcer

Indstillingens tiltag, herunder stikprøvekontroller, samt 

implementering heraf gennemføres inden for de enkelte 

magistratsafdelingers eksisterende budgetter. 

Jacob Bundsgaard

/

Niels Højberg 
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Tidligere beslutninger

 Byrådsbeslutning af 19. januar 2005 vedr. 

arbejdsklausuler. 

 Byrådsbeslutning af 18. december 2013 vedr. 

arbejdsklausuler. 

 Byrådsbeslutning af 12. maj 2010 vedr. 

uddannelsesklausuler.

 Byrådsbeslutning af 25. april 2012 vedr. 

uddannelsesklausuler. 
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