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Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

1. Indledning

På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se 
nærmere på muligheden for et fremtidigt krav i Svendborg Kommunes udbud om anvendelse af 
arbejdsklausuler, der sikrer arbejdstagerne på de vundne udbud løn- og ansættelsesforhold i henhold 
til dansk kollektiv overenskomst.

På den baggrund har Økonomi og Indkøb udarbejdet retningslinjer for anvendelse af 
arbejdsklausuler i Svendborg Kommunes udbud. Retningslinjerne operationaliserer Svendborg 
Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik, hvor der fremgår sociale og etiske krav til leverandørerne.

Retningslinjerne er godkendt af Økonomiudvalget den [dato måned år] og gælder alle 
direktørområder i Svendborg Kommune.

 

2. Baggrund og formål

FN`s ILO-konvention nr. 94 indeholder regler for anvendelse af arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Konventionen omfatter ikke indkøb af 
varer. 

Reglerne omhandler, at kontrakter omfattet af konventionen skal indeholde bestemmelser, der sikrer 
vedkommende arbejdere løn, arbejdstid og øvrige arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end 
dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, 
hvor arbejdet udføres. Danmark har ratificeret konventionen, men som udgangspunkt er det kun 
statslige kontrakter, der er pålagt anvendelse af arbejdsklausuler. Arbejdsministeriet opfordrede dog 
i cirkulæreskrivelse nr. 115 af 27/6 1990 til, at også kommunale og regionale myndigheder optog 
tilsvarende arbejdsklausuler i bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelsesopgaver.

Svendborg Kommune ønsker rimelige vilkår for de medarbejdere hos leverandører, herunder 
underleverandører, som leverer ydelser til Svendborg Kommune. Indsættelse af arbejdsklausuler i 
Svendborg Kommunes udbud vil derfor bidrage til, at mindske risikoen for ulig konkurrence og 
social dumping.

3. Omfattede kontrakter

3.2.1 Bygge- og anlægsopgaver

Ved bygge- og anlægsopgaver som Svendborg Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til at 
konkurrenceudsætte skal der som udgangspunkt altid indsættes en arbejdsklausul i kontrakten med 
den vindende tilbudsgiver.
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Indsættelse af en arbejdsklausul forudsætter, at der er gennemført en egnethedsvurdering af bygge- 
og anlægsopgaven, jf. de opstillede krav i punkt 4.

3.2.2 Tjenesteydelser (herunder driftsopgaver)

Ved tjenesteydelser som Svendborg Kommune lovgivningsmæssigt er forpligtet til, at 
konkurrenceudsætte skal der som udgangspunkt altid indsættes en arbejdsklausul i kontrakten med 
den vindende tilbudsgiver.

Dog kan visse typer af tjenesteydelser undtages fra kravet, såfremt det vurderes, at en klausul ikke 
vil have nogen effekt grundet tjenesteydelsens karakter. Dette gælder bl.a. tjenesteydelser som 
konsulentbistand, finansielle tjenesteydelser og digitale tjenesteydelser.

Indsættelse af en arbejdsklausul forudsætter, at der er gennemført en egnethedsvurdering af 
tjenesteydelsesopgaven, jf. de opstillede krav i punkt 4.

4. Egnethedsvurdering af den udbudte opgave

Brug af arbejdsklausuler kræver i hvert enkelt tilfælde en individuel vurdering af den udbudte 
bygge- og anlægsopgave/tjenesteydelse om kontraktens karakter og omfang kan bære en 
arbejdsklausul.

Derfor skal der hver gang der overvejes brug af arbejdsklausul altid afvejes følgende hensyn:

1) Saglighed. Arbejdsklausulen skal være sagligt begrundet, dvs. varetage et offentligt hensyn 
som Svendborg Kommune kan varetage.

2) Proportionalitet. Arbejdsklausulen må ikke forpligte leverandøren ud over den konkrete 
kontrakt, og klausulen skal stå i et rimeligt størrelsesforhold til kontraktens omfang. 
Det betyder f.eks., at forpligtelsen til at sikre løn- og arbejdsvilkår svarende som minimum 
til det, der følger af de danske overenskomster på området, alene må gælde de medarbejdere, 
som er beskæftiget på den vundne opgave. Klausulen må ikke udvides til at gælde for 
virksomheden generelt.

5. Udbudsbetingelser og arbejdsklausuler

Det er udbudsretligt en betingelse, at der i et udbud fremgår, hvilke vilkår tilbudsgiver forpligter sig 
på ved indgåelse af kontrakt. Derfor skal det tydeligt fremgå af udbudsmaterialet, herunder 
udbudsbekendtgørelsen ved EU-udbud, såfremt kontrakten indeholder en arbejdsklausul.
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En indsat arbejdsklausul i kontraktudkastet vil være et minimumskrav for tilbudsgiver, og derfor må 
der ikke accepteres tilbud fra tilbudsgivere, der ikke accepterer klausulen eller tager forbehold for 
klausulen i sit tilbud.

Der må derfor som udgangspunkt heller ikke konkurreres på arbejdsklausuler. Det betyder, at 
arbejdsklausuler ikke må indgå i udbudsbetingelserne som en del af et udvælgelses- eller 
tildelingskriterium.

6. Udformning af kontraktbestemmelser

Arbejdsklausulen indsættes relevant sted i kontraktudkastet, der offentliggøres som en del af 
udbudsmaterialet.

§ xx. Svendborg Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention 
nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for 
medarbejderne hos Entreprenøren/Leverandøren af de udbudte 
ydelser. Entreprenøren/Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at 
de ansatte, som entreprenøren/leverandøren og eventuelle 
underentreprenører/leverandører beskæftiger med henblik på 
opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre 
gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv 
overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for 
arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den 
egn, hvor arbejdet skal udføres.

Stk. 2. Overholder Entreprenøren/Leverandøren ikke ovennævnte krav, 
og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra 
arbejdstagerne, kan Svendborg Kommune tilbageholde vederlag til 
Entreprenøren/Leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de 
nævnte ansættelsesvilkår.

Stk. 3. Svendborg Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant 
dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op 
til denne forpligtelse. Entreprenøren/Leverandøren skal, efter skriftligt 
påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne arbejdstagere 
som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentation skal 
være Svendborg Kommune i hænde senest 7 kalenderdage efter 
påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være 
lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

Stk. 4. Såfremt fyldestgørende dokumentation ikke bliver fremsendt, 
bliver det betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 
Svendborg Kommune kan – efter afgivelse af ovennævnte påkrav om 
dokumentation – ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig 
virkning.”
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7. Håndhævelse

Der gennemføres løbende en kontrol i forhold til, at sikre håndhævelsen af arbejdsklausuler. Som 
hovedregel foretages der én stikprøve under kontraktperioden ved bygge- og anlægsopgaver eller 
tjenesteydelsesopgaver, hvor der er indsat en arbejdsklausul i kontrakten.

Stikprøven gennemføres ved påkrav overfor entreprenøren/leverandøren om senest 7 kalenderdage 
fra modtagelse af påkrav, at indsende relevant dokumentation for, at de beskæftigede arbejdstagere 
på den udbudte opgave lever op til klausulens forpligtelse. Relevant dokumentation kan være 
lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Der kan i denne forbindelse 
søges bistand hos relevante faglige organisationer.

Ved tvivlsspørgsmål eller umiddelbart konstateret manglende overholdelse af klausulen udbedes der 
straks en skriftlig redegørelse fra entreprenøren/leverandøren.

Såfremt det endeligt konstateres, at klausulen ikke overholdes vurderes det om og i hvilket omfang, 
at der skal ske tilbageholdelse af vederlag til entreprenøren/leverandøren med henblik på, at sikre 
arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår, herunder manglende udbetalt løn.

Ved til stadighed mangelfuld dokumentation af ovennævnte krav fra entreprenørens/leverandørens 
side vurderes det, om det skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontrakten med 
eventuel ophævelse til følge.

Udvalget

Den [dato måned år]
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