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P R E S S E M E D D E L E L S E 

 
Der er brug for aktiv indsats mod social dumping 

 
KTO har d.d. fremsendt et brev til landets borgmestre og regionsformænd 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, ved udlicitering 
og ved køb af andre tjenesteydelser. Kommuner og regioner bruger årligt mange mia. kr. til 
byggeprojekter, til betaling af private virksomheder for offentlige serviceydelser osv. 
 
Anvendelse af og aktiv opfølgning på 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.  
 
KTO’s formand, Anders Bondo Christensen udtaler i den forbindelse på vegne af KTO’s for-
handlingsudvalg: 
 
”Kommunerne og regionerne har som arbejdsgivere et helt særligt ansvar for at gøre en aktiv 
indsats mod social dumping og stå vagt om den danske aftalemodel. Social dumping 
undergraver danske overenskomster, og hermed den danske aftalemodel. Den danske 
aftalemodel er garanten for at sikre en fair konkurrence på lige vilkår, hvor konkurrence ikke 
sker på bekostning af medarbejdernes arbejdsvilkår samt kvaliteten i opgaveudførelsen.   
 
Offentligt skattefinansierede penge skal ikke falde i hænderne på private virksomheder, som 
ikke vil betale sine ansatte de løn- og ansættelsesvilkår, som er aftalt på arbejdsmarkedet. Vi 
frygter at øget brug af konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner kommer til at ske på 
helt unfair vilkår, hvis kommuner og regioner ikke yder en aktiv indsats mod social dumping.  
 
Vi opfordrer derfor alle kommuner og regioner til at anvende klausuler i alle de kontrakter de 
indgår med private arbejdsgivere, og til at vise, at de hermed aktivt bakker op om den danske 
aftalemodel”. 
 
Kommunernes og regionernes svar på KTO’s henvendelse vil løbende blive lagt på KTO’s 
hjemmeside www.kto.dk. 
 
Yderligere oplysninger KTO’s formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293. 

http://www.kto.dk/
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