
27Ligeværd juni 2013

Borgmester i Aarhus og formand for KL 

(Kommunernes Landsforening)s Arbejds-

markeds- og erhvervsudvalg, Jacob Bunds-

gaard, indledte tirsdag den 30. april gene-

ralforsamlingen i netværket DHI, Den Hel-

hedsorienterede Indsats, hos 3F på Rymar-

ken i Aarhus.

Borgmesterens indlæg handlede om 

hvor vigtigt det er, at finde fælles retning 

for indsatsen overfor de unge samt rege-

ringens 95 % mål i uddannelse.

På mødet bragte Ole Lauth, forstander 

på Egmont Højskolen og medlem af DHIs 

bestyrelse, problematikken omkring beta-

lingsloven op for Jacob Bundsgaard. Proble-

met handler om, at kommuner, der selv vil 

tage ansvaret for en ung samtidig skal over-

tage udgifterne til for eksempel uddannelse 

(se boksen). Barrieren kan blive, at nogle 

kommuner så vil være fristet til at frasige sig 

ansvaret og de unge dermed bliver svigtet.

- Hvis der er en barriere, så må man kig-

ge på det. Jeg kender ikke selv konsekven-

serne af betalingsloven. Vi må se, hvor stor 

udfordringen er, og hvad konsekvenserne 

er. Men man kan måske kigge på det i for-

bindelse med, at man er i gang med at lave 

STU. DHI er velkomne til at ringe til mig, 

hvis de vil følge med i, hvad vi finder frem 

til, sagde Jacob Bundsgaard om problemet 

med betalingsloven.

KL har ingen håndbog i sociale klausuler

Desuden hæftede han sig ved de nye klau-

suler, CSR-klausuler, som DHI er initiativta-

ger til. Det er klausuler som indføres i of-

fentlige udbud. Ligesom sociale klausuler, 

der i udbuddet tager hensyn at et byggeri 

skal omfatte praktikpladser til unge, så be-

tyder CSR-klausuler, at entreprenøren ved 
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betalingsloven 
kan blive en barriere

bud på licitationen også skal skabe prak-

tikpladser til unge med særlige behov. Alt-

så tage hensyn til unge i DHIs målgruppe.

Alene Aarhus Kommune udbyder of-

fentlige byggerier til en værdi af omtrent 

15 mia. kr. i de kommende år - primært på 

renoveringsarbejde af offentlige byggeri.

- De sociale klausuler kan dække meget 

bredt. Aarhus Kommune vil gerne samar-

bejde med de virksomheder, der er sam-

fundsansvarlige. Vi har bevidst gjort det så-

dan, at vi har gode muligheder for at ind-

føje klausuler i licitationer. Aarhus Kommu-

ne følger også op på dem med varierende 

fakta om betalingsloVen
Betalingsloven betyder, at kommuner skal betale for tilskud til uddannelse, som 
uddannelsesinstitutionerne ellers ville have fået fra Ministeriet for Børn og Un-
dervisning.

Det gælder:
•  Kontanthjælpsmodtagere der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats.
•  En fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæfti-

gelsesindsats.
•  Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modta-

ger kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov 
om aktiv socialpolitik, og omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.

•  A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt ud-
dannelse.

•  A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddan-
nelse.

•  Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge.
•  Personer, som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv 

socialpolitik.
•  Personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som op-

bruger deres dagpengeret.
Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning

styrke, uddyber borgmester Jacob Bunds-

gaard om sin egen kommunes brug af 

klausuler i offentligt byggeri.

- Der er klausuler, der tager højde for 

unge med særlige behov. Jeg ved ikke 

præcist, om jeg kender tilbud i forhold til 

unge, som har svært ved at komme i gang. 

Men i Aarhus har vi for eksempel den nye 

virksomhedsskole nede, hvor vi bygger det 

nye hovedbibliotek. Der kan man indføre 

krav om fleks- og skånejob, siger borgme-

steren, som dog også indrømmer, at KL 

ikke har en KL Håndbog i sociale klausu- 

ler. 


