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Til: Forretningsudvalget 

Sociale klausuler 
 
Regionsrådet i Region Hovedstaden har flere gange forholdt sig til regionens anven-
delse af sociale klausuler i regionens kontraktforhold. Når der tales om sociale klausu-
ler kan det dels dreje sig om anvendelse af klausuler vedrørende løn- og arbejdsvilkår 
(arbejdsklausuler), dels om klausuler, som har til formål at sikre flere praktikanter til-
knyttet opgaver for regionen (praktikpladsordningen) og endelig klausuler med hen-
visning til overholdelse af internationale konventioner om fx menneskerettigheder og 
miljø. 
 
Praktikpladsordningen 
I februar 2011 besluttede regionsrådet at påtage sig et ansvar for at understøtte de na-
tionale intentioner om at skabe flere praktikpladser, og at dette bl.a. skal ske gennem 
krav om praktikpladser i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver, der op-
fylder visse betingelser. I lighed med Københavns og Århus Kommuner samt Region 
Syddanmark iværksættes tiltaget, når følgende forhold ved udbuddet er opfyldt: 
 

• Opgaven skal have en varighed, som er på mindst 6 måneder. 
• Lønudgiften skønnes at være på mindst 4 mio. kr. og/eller den samlede opga-

ve overstiger 10 mio. kr.. 
• Opgaven har et fagligt indhold, som giver mulighed for at beskæftige prakti-

kanter. 
 
Vurderinger af ovenstående forhold sammenholdes med en konkret vurdering i hvert 
enkelt udbud, herunder markedsmæssige forhold, opgavens kompleksitet, evt. mangel 
på praktikanter osv.. Kravet om praktikplader har således siden 2011 været indarbejdet 
i regionens kontrakter på bygge- og anlægsområdet og efterfølgende også i forhold til 
relevante tjenesteydelseskontrakter, som udbydes via regionens indkøbsfunktion. 
 
Arbejdsklausuler og kædeansvar 
Siden regionens dannelse har der i regionens bygge- og anlægskontrakter været inde-
holdt bestemmelser om, at entreprenører skal sikre egne medarbejdere og underentre-
prenører (kædeansvar) løn – og ansættelsesvilkår i henhold til bestemmelsen i ILO-
konvention nr. 94. Regionsrådet har et par gange forholdt sig til spørgsmålet om ar-

  



bejdsklausuler i regionens bygge- og anlægskontrakter herunder kædeansvar, sankti-
onsbestemmelser og opfølgning, senest i juni 2014, hvor det nuværende regionsråd 
vedtog konkrete tilpasninger af klausulens udformning primært med fokus på sankti-
onsbestemmelserne. 
 
For så vidt angår kædeansvar er dette vilkår siden 2011 indarbejdet i alle standardkon-
cepter for kontrakter vedrørende byggesager i Region Hovedstaden. Kædeansvarsbe-
grebet svarer i Region Hovedstadens entreprisekontrakter til den gængse opfattelse i 
byggebranchen, hvor bygherrens direkte kontraktpart (entreprenør) er ansvarlig for 
underentreprenørens overholdelse af arbejdsklausuler som formuleret i ILO konventi-
on nr. 94. Det er således ikke bygherren selv (fx det enkelte hospital), der er ansvarlig 
for underentreprenørers overholdelse af de sociale klausuler, men den entreprenør, 
som bygherren har indgået kontrakt med. Tilsvarende gælder praktikantkravet, som 
stilles til kontraktparten. Det er så dennes ret og pligt at sikre antallet af praktikanter 
leveret uanset om kontraktparten udfører opgaven selv eller om opgaven løses via un-
derentreprise. 
 
Endelig skal det oplyses, at Region Hovedstaden i august 2016 har vundet en sag ved 
Klagenævnet for Udbud, hvor Dansk Byggeri var uenig i lovligheden i regionens Ar-
bejdsklausuler, primært kædeansvaret.  
 
Anvendelse af kædeansvar og sociale klausuler indenfor miljø- og trafikområdet 
På miljø- og trafikområdet indgås kontrakter om såvel tjenesteydelser som bygge- og 
anlægsopgaver. Hovedparten af de kontrakter, der indgås, er kategoriseret som tjene-
steydelser. Disse kontrakter rummer ingen "driftselementer", ligesom aftalerne typisk 
ikke beløber sig til mere end max 1-2 mio. kr.. På enkelte opgaver anvendes der desu-
den rammeaftaler.  
 
Oprensningsprojekterne er bygge- og anlægsopgaver, med hovedvægten på anlægsar-
bejder. De aftaleparadigmer med sociale klausuler, som regionen bruger på byggesa-
gerne gælder for såvel byggeri som anlægsarbejder, og kan derfor også benyttes på op-
rensningsprojekterne. Der anvendes årligt et tocifret millionbeløb til kortlægning og 
videregående undersøgelser på jordforureningsområdet.  
 
Sociale klausulers betydning for prisdannelsen 
Der er administrationen bekendt ikke lavet undersøgelser om, hvorvidt sociale klausu-
ler, herunder krav om ordnede løn- og ansættelsesvilkår og praktikantkrav, giver en 
anden prisdannelse end kontrakter uden disse vilkår. Sociale klausuler har dog været 
anvendt i offentlige kontrakter gennem mange år, så markedet har antageligt indrettet 
sig herpå. 
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