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Vedr.: Aktiv indsats mod social dumping 
 
KTO´s forhandlingsudvalg opfordrer hermed KTO´s medlemsorganisationer til at videre-
bringe resultaterne af KTO´s undersøgelse af kommuners og regioners anvendelse af ar-
bejdsklausuler og sociale klausuler til fx lokale afdelinger, fagforeninger, tillidsrepræsen-
tanter samt øvrige repræsentanter for de faglige organisationer. 
 
Hensigten med at viderebringe resultaterne af undersøgelsen samt svarene fra kommuner 
og regioner er, at bidrage til en øget lokal indsats mod social dumping i kommuner og 
regioner. 
 
En lokal indsats mod social dumping kan ske ved at repræsentanter for de lokale forhand-
lingsberettigede organisationer fx: 
 

- går i dialog med kommunalbestyrelsen/økonomiudvalget og regionsrådet om an-
vendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler, herunder ILO-konvention nr. 
94, 

- sammenholder svarene i KTO-undersøgelsen med organisationernes egne oplevel-
ser og erfaringer i kommuner og regioner, 

- stiller krav om at blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsklausu-
ler og sociale klausuler, herunder kontrol af overholdelse af krav og håndhævelse 
af krav, 

- arbejder for, at spørgsmålet om anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausu-
ler bliver synlig i forbindelse med eventuelle lokale introduktionsinitiativer for 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. 

 
Drøftelsen af en lokal indsats mod social dumping kan desuden ske i MED-systemet ved 
fx: 
 

- at kommuners og regioners Hovedudvalg drøfter arbejdsklausuler og sociale klau-
suler med kommunens politiske ledelse, jf. MED-rammeaftalens § 9, stk. 4, 

- at Hovedudvalget drøfter arbejdsklausuler og sociale klausuler i forbindelse med 
den strategiske drøftelse, jf. MED-rammeaftalens § 9, stk. 5. 
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Fakta om KTO´s undersøgelse 
Pr. 14. november 2013 har 59 kommuner og 4 regioner svaret på henvendelsen fra KTO 
til alle landets borgmestre og regionsformænd. 39 kommuner og én region har pr. 14. 
november ikke svaret på henvendelsen fra KTO´s forhandlingsudvalg. 
 
Det fremgår blandt andet af svarene, at 21 kommuner anvender arbejdsklausuler i forbin-
delse med alle kontraktforhold og 32 kommuner i forbindelse med udvalgte kontraktfor-
hold. En kommune svarer, at den ikke anvender arbejdsklausuler. 
 
I forhold til sociale klausuler svarer 5 kommuner, at der anvendes sociale klausuler i alle 
kontraktforhold og 42 kommuner i forbindelse med udvalgte kontraktforhold. 7 kommu-
ner svarer at de ikke anvender sociale klausuler. 
 
17 kommuner har svaret der ikke foretages kontrol af om leverandøren og eventuelt un-
derleverandøren overholder arbejdsklausuler og sociale klausuler. 
 
5 kommuner har afgivet svar, men ikke svaret på spørgsmålene i spørgeskemaet. 
 
1 region har svaret at regionen anvender arbejdsklausuler i alle kontraktforhold og 3 regi-
oner har svaret at de anvender arbejdsklausuler i udvalgte kontraktforhold. 3 regioner har 
svaret at de anvender sociale klausuler i udvalgte kontraktforhold. 
 
Ud over ovennævnte resultater er der i spørgeskemaet også spurgt om andre forhold, fx 
om kommunen/regionen inden udgangen af året forventer at have vedtaget en politik om 
anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler. 
 
Såfremt KTO modtager yderligere svar vil disse løbende blive lagt på www.kto.dk.  
 

./. Følgende dokumenter vedlægges: 
- svar fra kommuner og regioner (findes desuden på www.kto.dk.), 
- brev til borgmestre og regionsformænd fra KTO´s forhandlingsudvalg samt spør-

geskema, 
- pressemeddelelsen ”Der er brug for aktiv indsats mod social dumping”. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
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