
 
   

 
Status på indsatsen mod social dumping 3. kvartal 
2020 

 

Resumé 

Der gives en status på Københavns Kommunes indsats mod social 

dumping, og hvordan indsatsteamets kontrolarbejde konkret har udfol-

det sig i 3. kvartal af 2020. Sagen er til orientering 

 

Sagsfremstilling 

Københavns Kommunes indsats med kontrol af arbejdsklausulen blev 

skudt i gang i oktober 2014, hvor indsatsteamet ved Bureau Veritas be-

gyndte at foretage stikprøvekontroller af Københavns Kommunes leve-

randører inden for bygge og anlæg samt tjenesteydelsesområdet. Si-

den 1. januar 2017 har indsatsen også omfattet støtte- og tilskudsområ-

det.  

 

I 2017 besluttede Borgerrepræsentationen at hjemtage kontrollen med 

arbejdsklausulen og udvide indsatsen til også at omfatte uddannelses- 

og beskæftigelsesklausulen. Fra 1. januar 2018 har kommunens interne 

indsatsteam overtaget kontrollen af arbejdsklausulen, samt uddannel-

ses- og beskæftigelsesklausulen. I budget 2021 videreførte parterne be-

villingen til indsatsen mod social dumping samt afsatte midler til at ud-

rulle ID-kortordningen.  

 

Økonomiudvalget modtager kvartalsvis afrapportering i form af en kvar-

talsrapport med status på indsatsen mod social dumping på aflægger-

bordet. Denne rapport giver en status på indsatsenhedens arbejde i 3. 

kvartal af 2020, hvor specielt én sag på rengøringsområdet har fyldt 

meget og ført til efterbetaling af løn til i alt 192 medarbejdere.   

 

Interessenter og opmærksomhedspunkter 

Rapporten er skrevet af det interne indsatsteam. 

 

Økonomi 

Der er ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Videre proces  

Der er ingen videre proces. 
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1. 
Indledning 

 

 

 

 

Status på indsatsen mod social 

dumping efter 3. kvartal af 2020 

tegner et billede af, at kontrolar-

bejdet er kommet godt i gang 

igen, efter nedsat produktivitet i 

det første halvår af 2020, som var 

præget af corona-restriktioner. 

Med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, 

hvor der er fokus på fysisk tilstedeværelse på 

bygge- og arbejdspladser, afdækker og løser ind-

satsteamet fortsat mange sager om social dum-

ping. I de første 3 kvartaler af 2020 har indsats-

teamet gennemført 530 kontroller af arbejds- 

og uddannelsesklausulen. Indsatsteamet forven-

ter derfor at nå målet på 600 kontroller i år, på 

trods af, at det blev til færre kontroller i det før-

ste halvår af 2020, sammenlignet med samme 

periode i 2019, grundet corona-restriktioner.   

Særligt én større sag fra 3. kvartal, som omfatter 

hele 196 dokumentkontroller på én aftale vedrø-

rende rengøringsydelser, har betydet, at 

Indsatsteamet har indhentet produktivitetstabet 

i foråret. Indsatsteamet afdækkede den pågæl-

dende sag på baggrund af et eksternt tip, og i 

samarbejde med leverandøren blev der rettet 

op på overtrædelsen af arbejdsklausulen, ved at 

leverandøren sikrede lønregulering både bagud-

rettet og fremadrettet for de berørte medarbej-

dere. 192 medarbejdere fik i den forbindelse ef-

terbetalt løn for samlet 443.672,83 kr. 

Kontrollerne på rengøringsområdet fylder en 

stor del af det samlede antal kontroller, men her-

udover har indsatsteamet I de første 3 kvartaler 

af 2020 gennemført kontroller inden for en del 

forskellige brancheområder. Det forskelligartede 

billede afspejler, at Indsatsteamet stadig gen-

nemfører kontroller inden for nogle områder, 

der var sat særligt fokus på i 2019, samtidig med, 

at der er taget hul på nye områder – blandt andet 

på baggrund af en række eksterne tip. 

De følgende afsnit viser, hvordan kontrolarbejdet 

konkret har udfoldet sig de første 3 kvartaler af 

2020. Alle graferne viser de akkumulerede tal for 

perioden 1. januar – 30. september 2020.
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2. 
Antal kontroller 

 

Der skelnes i det følgende mellem fire kontrolty-

per:  

Screeningsbesøg  

(1 kontrol = 1 pladsbesøg) 

Kontrolbesøg, hvor indsatsteamet udfører risi-

kovurdering gennem tilstedeværelse på ar-

bejds- og byggepladser. På et screeningsbesøg 

taler indsatsteamet med både ledelse og med-

arbejdere for at danne et overblik over arbejds-

pladsen, og dem der udfører arbejdet. Indsats-

teamet benytter også strukturerede interviews 

af udvalgte medarbejdere i risikovurderingen, 

hvilket efterfølgende kan bruges til at sammen-

holde med dokumentation fremsendt af ar-

bejdsgiveren i en eventuel dokumentkontrol. 

 

Screeningsbesøgene indgår i indsatsteamets ri-

sikovurdering, og er således med til at afgøre, 

om der bør foretages en dokumentkontrol. 

 

  Dokumentkontroller  

(1 kontrol = dokumentkontrol af én medarbej-

der) 

Indebærer, at leverandøren skal fremlægge do-

kumentation for løn- og ansættelsesvilkår for 

udvalgte medarbejdere, så der kan foretages en 

konkret beregning af, om arbejdsklausulen er 

overholdt. Det er på baggrund af dokumentkon-

troller, at der kan stilles krav om efterbetaling til 

medarbejderne, hvis der er konstateret materiel 

overtrædelse af arbejdsklausulen. 

 

 

Rekognoscering  

(1 kontrol = at der på en kalenderdag er foretaget 

op til flere, men minimum én, rekognoscerings-

aktivitet) 

Rekognoscering indebærer, at indsatsteamet fo-

retager en fysisk observation og vurdering af 

mulige emner for nærmere kontrol. Dette kan 

f.eks. være undersøgelse af, om et konkret pro-

jekt fysisk er påbegyndt, hvor langt et projekt er 

nået eller hvorvidt en given faggruppe er gået i 

gang med at arbejde. Derudover kan der være 

tale om arbejdsaktivitet på usædvanlige tids-

punkter, køretøjer fra særlige underleverandører 

mv. I det hele taget omfatter denne kontrolkate-

gori fysiske besøg og observationer, som ikke ud-

gør et egentligt screeningsbesøg.   

 

Screening af uddannelsesklausul 

  (1 kontrol = 1 pladsbesøg) 

Ved besøg på arbejds- og byggepladser gen-

nemgås leverandørens praktik- og uddannelses-

planer og antallet af registrerede elev- og lærlin-

getimer på projektet indtil da. På den baggrund 

kan indsatsteamet foretage en foreløbig risiko-

vurdering og evt. indlede dialog herom.  

 

Efter screeningsbesøget kan leverandøren blive 

bedt om at eftersende relevant materiale som 

dokumentation for overholdelse af uddannelses-

klausulen. 
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Antal kontroller fordelt på kontroltype 

Der er ved udgangen af 3. kvartal af 2020 gen-

nemført 530 kontroller, som dækker over både 

screeningsbesøg på en arbejdsplads/aftale, do-

kumentkontroller af enkelte medarbejdere, re-

kognosceringsaktiviteter og screening af ud-

dannelsesklausul.  

 

 

 

Kontroller fordelt på kontroltype: 
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3. 
Risikobaseret frem-

gangsmåde 
 

Indsatsteamet udvælger fortsat langt størstede-

len af de udførte screeningsbesøg ud fra en vur-

dering af, hvor der er risiko for social dumping. 

Denne vurdering foretages på baggrund af erfa-

ringer fra tidligere kontroller, branchekendskab 

mv. Herudover udgør en mindre andel af scree-

ningsbesøgene genbesøg, for at følge op på 

forhold, der er konstateret ved det forrige scree-

ningsbesøg og screeningsbesøg, som er ud-

valgt på baggrund af interne og eksterne tip.  

 

Når et tip omhandler konkrete virksomheder el-

ler medarbejdere, der aktuelt udfører arbejde 

for Københavns Kommune, udfører indsatstea-

met som hovedregel et screeningsbesøg og 

eventuelt dokumentkontroller umiddelbart ef-

ter. Tallene for de første tre kvartaler viser, at 

denne type målrettede tip fortsat er meget vær-

difulde, og fører til sager om overtrædelser af 

arbejdsklausulen.  

 

Antal eksterne tips vedrørende social 

dumping i 2020: 

 

Januar - Juni 10 

Juli 0 

August 1 

September 3 

 

Der blev i 1. og 2. kvartal af 2020 modtaget 10 

eksterne tip og 2 interne tip. I 3. kvartal er der 

modtaget yderligere 1 internt tip, samt 4 eks-

terne tip. Frem til afslutningen af 3. kvartal af 

2020, er det primært de eksterne tip der har ført 

til konstateringer af social dumping. Hvor de 

interne tip har givet anledning til 1 screeningsbe-

søg og ingen dokumentkontroller, har de eks-

terne tip givet anledning til 5 screeningsbesøg, 

samt 218 dokumentkontroller fordelt på 6 aftaler. 

Af de 218 kontroller, er der indtil videre konstate-

ret materielle overtrædelser af arbejdsklausulen i 

201 tilfælde fordelt på 3 aftaler. 
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Screeningsbesøg og dokumentkontroller 

Hvis indsatsteamet i forbindelse med scree-

ningsbesøget vurderer, at der er risiko for social 

dumping, vil der iværksættes yderligere kontrol. 

I nogle tilfælde, betyder det at Indsatsteamet 

kommer igen umiddelbart efter, for at tjekke op 

på nogle konkrete forhold, men oftest betyder 

det, at der udtages en eller flere medarbejdere 

til dokumentkontrol med det samme. I nogle til-

fælde, er medarbejdere udvalgt ud fra en mand-

skabsliste efter et screeningsbesøg, fordi de ikke 

var til stede på tidspunktet for besøget, men 

hvor deres funktion eller den (under)leveran-

dør, de er ansat hos, er identificeret som væ-

rende i risikozonen. Herefter er der altid mulig-

hed for at udvide kontrollen til flere relevante 

medarbejdere, hvis der bliver konstateret mate-

rielle overtrædelser i en eller flere af de indle-

dende kontroller. 

 

Grafen til højre viser, hvor mange screeningsbe-

søg, foretaget i de første 3 kvartaler af 2020, der 

gav anledning til yderligere kontrol. 28 gange, 

ud af samlet 122 besøg, er der svaret ”Ja” til 

yderligere kontrol, altså i ca. 23 % at tilfældene. 

Korrigerer man tallene, ved at fratrække de 22 

besøg der er foretaget på vores ID-kortpladser, 

som hovedsageligt har haft til formål at kontrol-

lere ID-compliance i forbindelse med pilotpro-

jektet, stiger det til 26 %, hvilket er på niveau 

med gennemsnittet for 2019, hvor ca. 25 % af 

alle besøg gav anledning til yderligere kontrol. 

 

 

 

 

 

Anledning til yderligere kontrol efter screenings-

besøg: 
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4. 
Overtrædelser af ar-

bejdsklausulen 
 

Der konstateres fortsat social 

dumping i langt størstedelen af 

sagerne, når der iværksættes en 

dokumentkontrol på baggrund af 

forudgående risikovurdering.  

 
Der skelnes mellem formelle overtrædelser af ar-

bejdsklausulen, hvor leverandøren ikke rettidigt 

fremsender den efterspurgte dokumentation, og 

materielle overtrædelser, som indebærer at ind-

satsteamet, på baggrund af den fremsendte do-

kumentation, kan konstatere at løn og ansættel-

sesvilkår er ringere end referenceoverenskom-

stens. Det er de materielle overtrædelser, der 

betragtes som tilfælde af social dumping. 

 

Materielle overtrædelserDer er i løbet af de fø-

ret 3 kvartaler af 2020 iværksat 355 dokument-

kontroller. Da sagsbehandlingen og beregnin-

gerne ikke er afsluttet i alle dokumentkontrol-

lerne, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt 

at fastslå for samtlige påbegyndte dokument-

kontroller, hvorvidt der tale om en overtrædelse 

af arbejdsklausulen eller ej. Dette illustrerer 

følgende graf. 

Status på sagsbehandling af dokumentkontroller: 

 
 

Ud af de 355 dokumentkontroller der er påbe-

gyndt inden udgangen af 3.kvartal 2020, er bereg-

ningerne afsluttet i 327 af sagerne. Af disse 327 sa-

ger er der konstateret overtrædelser i 280 tilfælde 

fordelt på 13 aftaler, mens der i de 47 resterende 

sager ikke er konstateret en overtrædelse af ar-

bejdsklausulen. Der er således konstateret overtræ-

delser af arbejdsklausulen i 86 % af de færdigbe-

regnede dokumentkontroller, som det fremgår af 

den efterfølgende graf.  
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Andel af færdigberegnede dokumentkontrol-

ler med overtrædelser: 

 

Heraf udgør den store sag på rengøringsområ-

det, som omtalt i indledningen, en stor andel af 

de konstaterede overtrædelser. Korrigerer man 

tallene for denne sag, udgør de materielle over-

trædelser af arbejdsklausulen i de færdigbereg-

nede dokumentkontroller 67 %. Det følger 

samme mønster som de foregående to år, hvor 

der er fundet overtrædelser i ca. 70 % af doku-

mentkontrollerne. Hvis man skal pege på to for-

hold, der har stor betydning for, at Indsatstea-

met finder overtrædelser i de fleste tilfælde, hvor 

der udtagets medarbejdere til dokumentkontrol, 

er det dels en effektiv risikovurdering via scree-

ningsbesøg mv., samt at Indsatsteamet udvæl-

ger et afstemt antal medarbejdere, afhængigt af, 

hvor høj risikoen for materielle overtrædelser 

vurderes at være. Dermed laves der ikke nødven-

digvis en fuld kontrol af alle medarbejdere i en 

virksomhed eller underleverandørkæde med det 

samme, men først når der er konstateret over-

trædelser i de første tilfælde udvides kontrollen.  

 

Formelle overtrædelser 

For så vidt angår de formelle overtrædelser, har 

der i årets første 3 kvartaler været varslet dag-

bod på 6 aftaler. Indtil videre er dagboden ef-

fektueret på 3 af disse. Det betyder dog ikke, at 

den efterspurgte dokumentation er blevet 

fremsendt rettidigt i alle andre sager. Det er i 

dialogen mellem Indsatsteamet og den kon-

traktholdende forvaltning om, hvordan sagen 

skrider frem, at det vurderes, hvorvidt en (vars-

ling af) dagbod er hensigtsmæssig og propor-

tionel, men i sidste ende er det forvaltningerne 

der beslutter, hvornår en indstilling om bodsvar-

sel fra Indsatsteamet følges. Varslingen af dagbod 

fungerer som redskab til at fremskynde og sikre 

fremsendelse af dokumentation, som er nødven-

dig for at Indsatsteamet kan gennemføre en kon-

trol af arbejdsklausulens krav til løn- og arbejdsvil-

kår. Den generelle erfaring er, at selve varslet om 

dagbod i sig selv er med til at fremskynde proces-

sen, fordi den skaber opmærksomhed højere 

oppe i ledelseslagene hos leverandøren, som af 

den grund afsætter de fornødne ressourcer til at 

besvare Indsatsteamets anmodning om doku-

mentation, i og med at de oplever at blive holdt 

op på deres (kæde)ansvar som hovedleverandør/ 

støtte-tilskudsmodtager i forhold til arbejdsklau-

sulen i aftalen. 
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5. 
Karakteristika ved de 

materielle overtrædel-

ser 
 

 

 

Grafen til højre viser, hvor mange screeningsbe-

søg og dokumentkontroller, der samlet er udført 

i forskellige brancher frem til og med 3. kvartal 

af 2020. Foruden en større sag på rengø-

ringsområdet, fylder bygge- og anlægsom-

rådet fortsat størstedelen i kontrolarbejdet. 

Som beskrevet i indledning, gennemfører 

Indsatsteamet i øjeblikket kontroller inden 

for en del forskellige brancher.  Dette ses 

som en naturlig afspejling af, at Indsatstea-

met fungerer på sit tredje år, og dermed har 

taget hul på en lang række brancher og aftale-

områder frem til nu, som der fortsat udføres 

løbende kontroller på. Af nedenstående om-

råder, hvor der er udført dokumentkontrol-

ler, er det kun i aftalerne inden for hhv. vagt-

ydelser og forsorg af ældre, hvor der ikke er 

konstateret overtrædelser af arbejdsklausu-

len på nuværende tidspunkt.  

 

Screeningsbesøg og dokumentkontroller for-

delt på branche: 
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Screeningsbesøg og påbegyndte dokument-

kontrol pr. forvaltning: 

Fordelingen af kontrollerne på de forskellige 

forvaltningsenheder hænger naturligt sammen 

med, hvilke brancher der har været i fokus i det 

løbende kontrolarbejde.   Hhv. ByK (ØKF), KEID 

(ØKF) og TMF har mange bygge- og anlægsaf-

taler, som tilsvarende er der, hvor der foretages 

flest kontroller. Kontrollerne i KFF omfatter pri-

mært rengøringsaftaler, men også kontrol af et 

museum, som Københavns Kommune yder 

driftstilskud til. Fordelingen af aftalerne på for-

valtninger afspejler, hvilken forvaltning der har 

foretaget det køb på en aftale, som kontrollen er 

gennemført på, og dermed ikke altid den for-

valtning, der har indgået aftalen. Årsagen er, at 

det i flere tilfælde er flere forvaltninger, der ind-

går og bruger samme aftaler; eksempelvis har 

KEID (ØKF) indgået en række rammeaftaler, 

som er til rådighed for alle forvaltninger.  

På nuværende tidspunkt er der fundet overtræ-

delser på kontrollerede aftaler fra hhv. KEID, 

BYK, KFF, SUF og BUF.  
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7. 
Afsluttede og verse-

rende materielle over-

trædelsessager 
 

Status på verserende materielle overtrædelsessager påbegyndt inden 

udgangen af 3. kvartal 20201  

 
Forvaltning Branche Overtrædelse og status 

SUF 

 

Madudbringning Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelse for en medarbejder, som har 

fået for lidt i løn.  

 

Status: CSR-enheden er ved at beregne 

det præcise efterbetalingskrav. 

SUF 

 

Madudbringning Overtrædelse: Der er foreløbigt konsta-

teret overtrædelse for en medarbejder, 

som har fået for lidt i løn. 

 

Status: CSR-enheden er ved at beregne 

det præcise efterbetalingskrav. 

 
1 Heriblandt også kontroller påbegyndt I 2019, som stadig er verserende. 
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SUF 

 

Madudbringning Overtrædelse: Der er foreløbigt konsta-

teret overtrædelse for en medarbejder, 

som har fået for lidt i løn. 

 

Status: CSR-enheden er ved at beregne 

det præcise efterbetalingskrav. 

SUF 

 

Madlavning og ud-

bringning 

Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelse for en medarbejder på 

6.807,81 kr.  

 

Status: Kontrollen er udvidet til at om-

fatte flere selvstændige vognmænd og 

deres medarbejdere. CSR-enheden 

rapporterer til hovedleverandøren på 

overtrædelserne samlet, samt stiller 

krav om efterbetaling, når den udvidede 

kontrol er gennemført.  

SUF 

 

Madlavning og ud-

bringning 

Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelse for to medarbejdere, som 

mangler løn for samlet 31.682,70 kr.  

 

Status: Kontrollen er udvidet til at om-

fatte flere selvstændige vognmænd og 

deres medarbejdere. CSR-enheden 

rapporterer til hovedleverandøren på 

overtrædelserne samlet, samt stiller 

krav om efterbetaling, når den udvidede 

kontrol er gennemført. 

KEID (ØKF) 

 

Byggeri Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelser for 3 medarbejdere, som har 

fået for lidt i løn. 

 

Status: CSR-enheden afventer stadig 

nogen dokumentation, hvorefter det 

præcise efterbetalingskrav bliver bereg-

net. Der er i den forbindelse varslet dag-

bod, som effektueres fra og med d. 

26.10.20, hvis ikke fyldestgørende doku-

mentation er fremsendt inden da. 

ByK (ØKF) 

 

Byggeri Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelser for 11 medarbejdere, som 

mangler løn for samlet 33.295,95 kr. 

 

Status: CSR-enheden har modtaget do-

kumentation for efterbetalingen til 11 

medarbejdere. Sagen er stadig i gang, da 

kontrolperioden er udvidet for de med-

arbejdere, der allerede har modtaget ef-

terbetaling iht. ovenstående, og så er 
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kontrollen er udvidet med flere medar-

bejdere.  

SUF 

 

Madudbringning Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelse for en medarbejder, som 

mangler løn for 21.774,59 kr.  

 

Status: CSR-enheden rapporterer til 

hovedleverandøren på aftalen, når den 

udvidede kontrollen af flere selvstæn-

dige vognmænd og deres medarbej-

dere, der arbejder som UL på aftalen, er 

gennemført. 

KFF 

 

Museumsvirksomhed Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelser for fire medarbejdere. Ifølge 

de foreløbige beregninger, mangler 

medarbejderne løn for samlet 

1.294.586,15 kr.  

 

Status: CSR-enheden er ved at gen-

nemgå beregningerne igen, inden der 

sendes rapport og krav om efterbetaling 

til støtte-/tilskudsmodtageren. 

KFF 

 

Rengøring Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelser på foreløbigt 52.385,10 kr. i 

manglende løn for 13 medarbejdere. 

Derudover mangler der dokumentation 

for yderligere 15 medarbejdere, og leve-

randøren har oplyst, at de kun kan doku-

mentere lønudbetalinger for 4 ud af de 

15. 

 

Status: Der er varslet bod for mang-

lende dokumentation, med frist d. 

26.10.20. Herefter vil CSR-enheden lave 

en endelig opgørelse af efterbetalings-

krav i sagen, samt afmåle en bod i sam-

arbejde med forvaltningen, for den do-

kumentation leverandøren fortsat ikke 

kan fremsende. 

BUF 

 

Daginstitution Overtrædelse:  Der er konstateret over-

trædelser for 11 medarbejdere, som 

mangler løn for samlet 155.737,21 kr. 

Derudover er der konstateret overtræ-

delser for yderligere 3 medarbejdere, 

men Institutionen har foretaget løbende 

efterbetalinger/lønreguleringer i løbet 

af kontrolperioden, som rettede op på 

de overtrædelser. 
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Status: CSR-enheden afventer doku-

mentation for efterbetaling til de sidste 

11 medarbejdere.      

BIF 

  

Kommunikations-

ydelser 

Overtrædelse: Der er konstateret over-

trædelser for 4 medarbejdere, og CSR-

enheden har fået yderligere to henven-

delser fra medarbejdere. Disse er fort-

sat under afklaring. Overtrædelserne 

vedrører manglende lønudbetalinger. 

Det samlede efterbetalingskrav udgør 

foreløbig 56.584 kr. Kontrakten med le-

verandøren er blevet opsagt på grund af 

mislighold, der er foretaget tilbagehold i 

vederlaget, og der kører dagbod på sa-

gen. 

 

Status: Leverandøren er gået konkurs og 

svarer derfor ikke på henvendelser fra 

CSR-enheden. CSR-enheden har gen-

nemgået kravene fra medarbejderne og 

har forelagt disse til kurator for konkurs-

boet med henblik på at opnå enighed 

om efterbetaling til medarbejderne. 

Dette arbejde pågår fortsat.    

 

Materielle overtrædelsessager afsluttet efter seneste kvartalsrappor-

tering (2. kvartal 2020) 
 

Forvaltning Branche Overtrædelse og løsning 

ByK (ØKF) 

 

Byggeri Der er dokumenteret efterbetaling af 

manglende løn til 5 medarbejdere på 

samlet 16.064,96 kr., samt dokumenta-

tion for afspadsering af overarbejde for 

medarbejderne. 

ByK (ØKF) 

 

Byggeri Underleverandøren kunne ikke fremvise 

timesedler for 14 medarbejdere, hvor-

for det ikke var muligt at undersøge de-

res løn. Der er på den baggrund givet én 

dagbod til hovedleverandøren på 

92.069 kr. Der er desuden dokumente-

ret efterbetaling på 17.499,74 kr. til en 

medarbejder.  
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ByK (ØKF) 

 

Byggeri Der er dokumenteret efterbetaling af 

manglende løn til 2 medarbejdere på 

samlet 792,82 kr. 

 

OBS. denne overtrædelsessag er kon-

stateret og lukket siden sidste kvartals-

rapport.  

KIED (ØKF) 

 

Rengøring Der er dokumenteret efterbetaling af 

manglende løn til 192 medarbejdere på 

samlet 443.672,83 kr.  

KEID (ØKF) 

 

Byggeri 

 

Der er konstateret overtrædelser for 7 

medarbejdere hos en underleverandør i 

2. led. Efterbetaling var efter det oplyste 

foretaget, men efter samtale med 5 af 

medarbejderne, stod det klart, at efter-

betalingen havde været udbetalt som 

løn for november måned, hvor medar-

bejderne alle havde arbejdet uden at 

modtage andet vederlag end efterbeta-

lingen. Hovedleverandøren og underle-

verandøren i 1. led, som havde hyret den 

overtrædende virksomhed, fastholder, 

at de ikke kan fremskaffe dokumentation 

for efterbetaling, med henvisning til, at 

den overtrædende underleverandør er 

gået konkurs og ikke besvarer henven-

delser.  

Sagen er afsluttet med betaling af 2 da-

ges dagbod på samlet 67.291,44 kr., som 

er trukket i hovedleverandørens veder-

lag.   

ByK (ØKF) 

 

Byggeri Der er dokumenteret efterbetaling af 

manglende løn til 7 medarbejdere på 

samlet 9.499,12 kr.  

OBS. denne overtrædelsessag er kon-

stateret og lukket siden sidste kvartals-

rapport.  

KEID (ØKF) 

 

Byggeri Der er dokumenteret efterbetaling af 

manglende løn til 6 medarbejdere på 

samlet 120.442,94 kr.. Udover doku-

mentation for overførsler til medarbej-

dernes udenlandske konti, har CSR-en-

heden taget telefonisk kontakt til 4 med-

arbejdere via tolk, for at sikre at de 

havde modtaget efterbetalingen. 

 


