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Transport- og Boligministeriet. København, den 26. maj 2020.

a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at der overføres
5,0 mio. kr. til § 28.21.10. Vejdirektoratet til etablering af statslig enhed til kontrol af arbejdsklausu-
ler i Vejdirektoratet. Den samlede udgift i perioden 2020-2023 forventes at udgøre 20,0 mio. kr.
(2020-priser).

Udgiften i 2020 finansieres af den på § 35.11.36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer afsatte reserve
til kontrol med overholdelse af statslige arbejdsklausuler.

b. Der er på finansloven for 2020 afsat en reserve på 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til etable-
ring af en central enhed i staten, som skal gennemføre kontroller med leverandørers overholdelse af
statslige arbejdsklausuler.

Afsættelse af midler til en central kontrolenhed sker som opfølgning på finanslovsaftalen og skal ses
i sammenhæng med forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”.

I forbindelse med oprettelsen af den centrale kontrolenhed oprettes en ny underkonto på §
28.21.10.35. Kontrolenhed for arbejdsklausuler.

Statslige myndigheder har efter Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige
kontrakter pligt til at anvende arbejdsklausuler i alle bygge- og anlægskontrakter, tjenesteydelseskon-
trakter og kontrakter om specialfremstilling af varer.

Transport- og Boligministeriet varetager i dag store opgaver på bygge- og anlægsområdet og overta-
ger løbende ansvaret for facility management-området. Erfaringen med kontrol af arbejdsklausuler
viser, at begge områder er karakteriseret som risikoområder. Transport- og Boligministeriet har på
bygge- og anlægsområdet løbende kontakt med arbejdsmarkedets parter vedrørende kontrol med løn-
og arbejdsforhold i forbindelse med store bygge- og anlægsprojekter.

Transport- og Boligministeriet har således særligt på bygge- og anlægsområdet gode forudsætninger
for at kunne tilvejebringe grundlaget for kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler og for at gen-
nemføre kontrollen.
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På den baggrund placeres den centrale kontrolenhed vedrørende arbejdsklausuler i Vejdirektoratet
under Transport- og Boligministeriet.

Den centrale enheds kompetence begrænses til at angå kontrakter på bygge- og anlægsområdet inden
for Transport- og Boligministeriets ressort samt kontrakter i forbindelse med den fællesstatslige faci-
lity management-løsning og kontrakter i Statens Indkøbsprogram, der er indgået af Økonomistyrel-
sen. På den måde målrettes den afsatte reserve de mest risikofyldte og tværgående aftaler. Enheden
vil skulle foretage stikprøvekontrol af overholdelsen af arbejdsklausuler på baggrund af risikovurde-
ringer.

Overholdelsen af arbejdsklausuler i aftaler, som de enkelte statsinstitutioner indgår på eget initiativ,
herunder politiets og forsvarets aftaler, vil således fortsat skulle kontrolleres af de enkelte statsinsti-
tutioner.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift, mio.
kr.

§ 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)
35. Kontrolenhed for arbejdsklausuler (ny underkonto)

18. Lønninger 3,6 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 mio. kr.

§ 35.11.36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer
20. Reserve til kontrol med overholdelse af statslige ar-
bejdsklausuler

49. Reserver og budgetregulering -5,0 mio. kr.

Udgifterne i 2021 til 2023 på 5,0 mio. kr. årligt vil blive søgt indarbejdet på finanslovforslaget for
2021.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at etableringen igangsættes, og at Vejdirekto-
ratet i indeværende finansår kan få besat stillingerne, der oprettes til formålet.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at overføre 5,0 mio. kr. til § 28.21.10.
Vejdirektoratet til etablering af statslig enhed til kontrol af arbejdsklausuler i Vejdirektoratet, således
at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages følgende:

Udgift
(mio. kr.)

§ 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) 5,0
§ 35.11.36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer -5,0
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 26. maj 2020

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.
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