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Til: Regionsrådet 

Besvarelse af spørgsmål fra forretningsudvalget til sag nr. 4, ”Løn- og ansættel-
sesvilkår for hospitalsbyggerier” 
 
1. Begrebet kædeansvar i Region Hovedstaden 
Der er indarbejdet bestemmelser om kædeansvar i alle standardkoncepter for kontrak-
ter for byggesager i Region Hovedstaden.  
 
Kædeansvarsbegrebet svarer i Region Hovedstadens entreprisekontrakter til den 
gængse opfattelse i byggebranchen, regioner og kommuner til, at bygherrens direkte 
kontraktpart (entreprenør) er ansvarlig for underentreprenørens overholdelse af sociale 
(arbejds-) klausuler som formuleret i ILO konvention nr. 94.  
 
Det er således ikke bygherren selv (dvs. det enkelte hospital), der er ansvarlig for un-
derentreprenørers overholdelse af de sociale klausuler, men den entreprenør, som byg-
herren har indgået kontrakt med. 
 
Som beskrevet i mødesag nr. 5 på forretningsudvalgsmødet den 1. april 2014, spiller 
bygherre dog en væsentlig rolle i løbende at følge op på overholdelse af kontraktbe-
stemmelserne om sociale klausuler. Det sker bl.a. på byggemøderne og i medfør af 
bygherres mulighed for at stille krav om dokumentation for entreprenørens eller un-
derentreprenørens overholdelse af de sociale klausuler. 
 
Der er også stillet spørgsmål til på hvilken måde dette administreres i praksis i andre 
kommuner, herunder Gentofte. Det har ikke været muligt, inden for rammerne af den 
tid, der har været til rådighed, at give en nærmere beskrivelse af dette. Regionsrådet 
vil snarest muligt modtage et notat herom. 
 
2. Økonomi ved kontrolordning 
Administrationen vurderer, at der ikke vil være yderligere udgifter ved den kontrol-
ordning, der er beskrevet i sagen.  
 
Administrationen har ikke mulighed for at vurdere om og i hvilket omfang den be-
skrevne kontrolordning vil have indirekte omkostninger for kontraktparterne.   


