
 
KOMMUNALE TJENESTEMÆND  
OG OVERENSKOMSTANSATTE 
LØNGANGSTRÆDE 25, 1  
1468 KØBENHAVN K 
TLF. 33 11 97 00 
www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk 
 
 
 

 
 
 
 
Til 
 
KTO’s medlemsorganisationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.:  Aktiv indsats mod social dumping  
 
KTO’s forhandlingsudvalg har d.d. rettet henvendelse til landets borgmestre og regions-
formænd med en opfordring til at anvende arbejdsklausuler og sociale klausuler i alle 
kontraktforhold med private leverandører. Det vil sige både i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejder og i forbindelse med andre udbudskontrakter. 
 
Anvendelse af klausuler er centrale redskaber til at imødegå social dumping ved løsning 
af samfundsopgaver. Både kommuner og regioner har senest med økonomiaftalerne for 
2014 aftalt med regeringen at søge at udbrede anvendelsen af arbejdsklausuler og sociale 
klausuler. 
 
KTO ønsker med henvendelsen at skabe synlighed omkring kommunernes og regionernes 
indsats på området. 
 
Kommunernes og regionernes svar på henvendelsen vil blive lagt på KTO’s hjemmeside 
www.kto.dk. 
 
KTO opfordrer organisationerne til at orientere lokale repræsentanter om KTO’s henven-
delse. 
 
Brev til henholdsvis landets borgmestre og regionsformænd vedlægges. Desuden ved-
lægges pressemeddelelse, som netop er udsendt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse            Henrik Würtzenfeld 
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