
Besvarelse af spørgsmål fra Niels Erik Søndergård til regionsrådets spørgetid april 

2020 

Spørgsmål: Hvor mange procent af medarbejderne ved opførelsen af Det Nye OUH er i øjeblikket danske 

statsborgere, og hvor mange procent af medarbejderne ved opførelsen af Det Nye OUH er i øjeblikket 

udenlandske statsborgere? 

Svar 

Indledningsvist skal det oplyses, at regionen ikke har registreret statsborgerskab for medarbejderne, som 

opfører Nyt OUH.  

Virksomhederne er dog forpligtede til at oplyse identiteten på alle underentreprenørvirksomheder, som er 

beskæftiget med udførelsen af opgaven. 

I henhold til de sociale klausuler, som er indeholdt i kontrakterne for de eksterne leverandører på byggeriet 

(entreprenører og rådgivere), er virksomhederne forpligtede til at give ansatte løn og øvrige 

ansættelsesvilkår svarende til de danske overenskomster på det pågældende fagområde og herudover er 

de pågældende virksomheder forpligtede til at foretage registrering i RUT-registret (Registret for 

Udenlandske Tjenesteydere), hvis virksomhederne som udenlandsk virksomhed udfører midlertidige 

opgaver i Danmark. Dette gælder også for underentreprenører.  

Disse forpligtelser for de eksterne leverandører på byggeriet kontrolleres stikprøvevist og betyder altså 

ikke, at der generelt registreres statsborgerskab for medarbejderne ved byggeriet. På baggrund af blandt 

andet oplysningerne om identiteten på virksomhederne på pladsen og projektorganisationens almindelige 

kendskab til aktiviteterne i øvrigt, kan der dog gives et godt bud på et svar på spørgsmålene. Oplysningerne 

nedenfor beror dog derfor delvist på et skøn. 

På baggrund af oplysninger fra Projektorganisationen for Nyt OUH kan andelen af medarbejdere tilknyttet 

byggepladsen i Odense med henholdsvis dansk og udenlandsk statsborgerskab i uge 17 2020, på det 

tidspunkt i ugen, hvor der var flest på pladsen, opgøres til:  

Danske medarbejdere: Omkring 38 %.  

Udenlandske medarbejder: Omkring 62 %.  

I opgørelsen indgår medarbejdere i projektorganisationen på byggepladsen samt de private virksomheder 

beskæftiget med byggeriet.  

Hvis regionens egne medarbejdere i projektorganisationen fraregnes, så kan andelen opgøres til følgende: 

Danske medarbejdere: Omkring 25 %.  

Udenlandske medarbejder: Omkring 75 %.  



Ovennævnte opgørelser medtager ikke medarbejdere beskæftiget med leverancer til byggeriet, som ikke 

udføres/produceres på byggepladsen, såsom færdigproducerede dele, som betonelementer og præfab-

dele. Som eksempler på dette kan det oplyses, at den danske virksomhed Spæncom A/S producerer og 

leverer specialtilpassede elementer til byggeriet og badeværelseselementer er planlagt leveret 

færdigproducerede fra eksempelvis Italien som præfab. Projektorganisationen for Nyt OUH har ikke 

kendskab til antal medarbejdere beskæftiget med disse dele af byggeriet. 


