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Bygherrens ansvar og kontrol 

Direktør Gyrithe Saltorp 
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Udgangspunktet 

• Lige konkurrence  
 

• Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige 
løn- og arbejdsvilkår – uanset om de er ansat i kommunen 
eller hos private virksomheder, som er leverandører til 
kommunen – uanset nationalitet, oprindelse, hjemland mm. 
 

• Som bygherre og arbejdsgiver har Københavns Kommune et 
socialt ansvar 
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CSR-bilag om menneskerettigheder 

• Gældende ved kontrakter med en værdi over 1 mio. kr. 
 

• Leverandører skal overholde kravene i kommunens CSR-
bilag/principperne i FNs global compact, der omhandler: 
 

 - Menneskerettigheder 
- Arbejdstagerrettigheder 
- Miljø 
- Anti-korruption 
 

• Ved vurdering af om leverandøren kan holdes ansvarlig lægges 
bl.a. vægt på, om leverandøren har udvist nødvendig omhu i 
tilrettelæggelse af produktionsprocesser mv.  

 
• Leverandøren hæfter for sine underleverandører på samme måde 

som sine egne forhold 
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Sociale klausuler i Københavns Kommune  
– praktikanter og ledige 

• Københavns Kommune har siden sep. 2010 anvendt sociale 
klausuler. Vil sikre erhvervsuddannelses- praktikanter på alle 
relevante drifts- og bygge/anlægsopgaver 
 

• Konkret vurdering af uddannelsespotentialet hvis:  
 - opgavevarighed på minimum 6 måneder 
 - lønudgifter på min. 3 mio. kr. og/eller samlet kontraktsum  

  på min. 8 mio. kr. ved renoveringsopgaver 
 - lønudgifter på min. 4 mio. kr. og/eller samlet kontraktsum 
   på min. 10 mio. kr. ved øvrige opgaver, fx nybyggeri  

 
• Frivillighed – opfordre tilbudsgivere til at tilbyde flere praktikaftaler 

og/eller beskæftigelse af ledige (udenfor kontrakt) 
 
• Mulighed for – som alternativ til frivillighed – at beskæftigelse 

af praktikanter kan indgå som et konkurrenceparameter 
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Arbejdsklausul vedr. sikring af arbejdstager-
rettigheder i forbindelse med arbejde udført 
for Københavns Kommune 

 Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og 
eventuelle underleverandører, 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 arbejdsmarkedsparter i Danmark, 
og som gælder på hele det danske område.  
 

 Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandører og 
eventuelle underleverandører orienterer de ansatte om de 
gældende arbejdsvilkår. 
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Tjek af løn- og arbejdsvilkår  

Dokumentation 
 

• Registrering, skiltning, billedlegitimation, ansættelsesaftale, 
gyldig opholds- og arbejdstilladelse 
  

• Leverandøren har bevisbyrden for at forpligtelsen er overholdt. 
Ved mistanke om overtrædelse skal leverandøren fremsende 
fyldestgørende redegørelse 
 

• Frist på 10 dage for at dokumentere overholdelse af krav 
 
• Københavns Kommune kan kræve dokumentation direkte fra 

leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere 
 

Kontrol 
• Tjek foretages af eksternt indsatsteam bl.a. ved udgående 

uanmeldte besøg hos leverandører på KKs arbejdspladser 
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Tjek af løn- og arbejdsvilkår - fortsat 

Afgørelse 
• Indsatsteamet konkluderer på sagen om der er sket 

overtrædelse. Ved tvivl om fortolkning af overenskomst – rettes 
henvendelse til arbejdsmarkedets parter 
 

Sanktionstrappe 
• Forebyggende dialog, krav om dokumentation, redegørelse, 

dialog, sanktioner (bod, tilbagehold af vederlag, ophævelse af 
kontrakt) 
 

• Bod pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 0,5 promille af 
kontraktsummen, dog minimum 5000 kr. pr. dag indtil 
overtrædelsen er bragt til ophør  
 

• Kan tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese beret-
tigede krav fra leverandørens eller underleverandørens ansatte 
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Indsatsteam 

• Kontrakt med internationalt inspektions- og certificeringsfirma, 
som leverer uvildig, objektiv og uafhængig dokumentation for 
overholdelse af opstillede krav. Stor erfaring med stikprøver 
 

• Indsatsteamet vil i kontraktens løbetid kunne foretage 
uanmeldte besøg på arbejdspladser for at sikre overholdelse af 
arbejdsklausulen 

 
• Stikprøver opstartes 01.10.2014 ift. byggepladser, rengørings-

aftaler mm.  
 
• Leverandører skal ved kontraktindgåelse indberette basis-

oplysninger på sig selv og sine underleverandører til aftale-
styringssystemet, hvor relevante oplysninger om Københavns 
Kommunes kontrakter forefindes 
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Ny kampagne      

• Københavns Kommune gennemfører i de første uger af oktober 
kampagnen ”Fair forhold i København”.  

 
 Formål: at informere  
 kommunens leverandører  
 og deres ansatte indenfor  
 bygge/anlæg, rengøring  

og transport om arbejds- 
 klausulen, det nye indsats- 
 team, ny hotline hvor man  
 kan anmelde social dumping  
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