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 Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål

Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre 
rammerne for, at kommunen som helhed kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser 
samt udføre de nødvendige bygge- og anlægsarbejder. Ligeledes skal politikken understøtte 
innovative indkøb, der kan bidrage med nye og effektive løsninger til Svendborg Kommunes 
kerneydelser samt indkøb, der sikrer en minimal miljøbelastning.

Politikken skal ligeledes sikre en samordning og koordinering af kommunens indkøb af varer og 
tjenesteydelser, således at indkøbsressourcerne udnyttes optimalt og kommunen optræder 
som en samlet kunde overfor leverandørerne og sikrer koordinering og udførelse af  
kommunens bygge- og anlægsarbejder.

Indkøbs- og udbudspolitikken skal endvidere sikre erhvervslivet og borgerne mulighed for 
indsigt i den måde, hvorpå kommunen indkøber varer og tjenesteydelser samt udfører  
bygge- og anlægsarbejder på. Dette udmøntes i praksis ved løbende udbud i et samarbejde 
mellem Udbud og Kontraktstyring, CETS og institutioner og øvrige relevante afdelinger, såle-
des at alle potentielle leverandører får lige adgang til at byde og dermed deltage i konkurren-
cen om fremtidige indkøb og løsning af opgaver.

  

      Indkøbs- og udbudspolitikken og 
   Svendborg Kommunes vision og værdier
Indkøbs- og udbudspolitikken skal understøtte Svendborg Kommunes vision, således at  
effektive og optimale indkøb skaber økonomisk råderum for politiske prioriteringer af udvik-
ling, infrastruktur og borgerservice, hvorved kommunen skal blive det naturlige valg for bosæt-
ning, uddannelse og erhverv.  Udover gennemførelse af effektive og målrettede udbud skal det 
økonomiske råderum sikres ved hjælp af strategiske indkøbsområder, hvor der i højere grad 
ses på helhedsorienterede løsninger på tværs af kommunens direktørområder der kan påvise 
et effektiviseringsrationale.

Endvidere skal indkøbs- og udbudspolitikken sikre, at alle indkøb af varer og tjenesteydelser 
samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder sker i respekt for erhvervslivets og borgernes 
forskellige behov. Endeligt skal indkøbs- og udbudspolitikken medvirke til, at Svendborg  
Kommune tager et aktivt samfundsansvar. Det sker ved at stille relevante miljøkrav samt 
sociale og etiske krav til vores indkøb. På den måde bidrager vi til at sikre bæredygtige valg til 
gavn for kommende generationer, og vi bidrager til at modvirke social dumping samt  
understøttelsen af en aktiv beskæftigelsesindsats med skabelsen af nye praktikpladser på de 
erhvervsfaglige uddannelser. Svendborg Kommune prioriterer endvidere at samarbejde med 
leverandører, der udviser en ansvarlig skatteadfærd, og som ikke udøver eller medvirker til  
skatteundragelse samt hvidvaskning af penge.   
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3    Indkøbs- og udbudspolitikkens omfang 
       og afgrænsning
Indkøbs- og udbudspolitikken omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser samt  
udførelse af bygge- og anlægsarbejder, som foretages af Svendborg Kommune.  
Alle kommunens direktørområder, afdelinger og institutioner er dermed forpligtet til at  
efterleve indkøbs- og udbudspolitikken.

Selvejende institutioner med en kommunal driftsoverenskomst eller tilsvarende driftsaftale, 
og hvor Svendborg Kommune står for 50% eller mere af institutionens finansering, er ligeledes 
omfattet af politikken, herunder retningslinjer for arbejdsklausuler og sociale klausuler,  
med mindre at driftsoverenskomsten specifikt undtager dem fra denne.

Indkøbs- og udbudspolitikken skal ligeledes efterleves ved kommunens ejerstrategi for  
andele i selskaber, hvor kommunen er eneejer eller medejer af virksomheder samt i tilfælde 
hvor kommunen giver tilsagn til eksterne ansøgere om væsentlige økonomiske tilskud til  
bygge- og anlægsarbejder.

Ligeledes skal indkøbs- og udbudspolitikken understøtte Svendborg Kommunes 4 grundlæg-
gende værdier, således at helheden i opgaveløsningen, borgeren i centrum, læring og udvikling 
samt trivsel, sikres.
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3 1.      Udbud af varer, tjenesteydelser og driftsopgaver

Udbud af varer og tjenesteydelser gennemføres efter en løbende udbudsplan og skal sikre, at 
Svendborg Kommune generelt opnår de bedste og billigste leverancer, men ligeledes bidrager 
til at skabe nye innovative løsninger der kan understøtte kommunens kerneydelser på tværs af 
afdelingerne.

For at understøtte nye og innovative løsninger og metoder kan der udvælges relevante ind-
købsområder, der i et tværgående samarbejde mellem direktørområderne, analyseres ud fra 
en ledelsesmæssig, organisatorisk, logistisk og markeds- og kvalitetsmæssig betragtning, 
med henblik på at belyse potentielle effektiviseringstiltag hvor indkøbet kan udgøre en mindre 
del af processen. 

Målsætningen er at alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal være omfattet af fælles  
obligatoriske og bindende indkøbsaftaler, dog ikke indkøb under 300.000 kr. 

Af hensyn til effekten af de indgåede aftaler, herunder forbedringsmuligheder, service,  
reklamationer m.v., skal aftalerne anvendes af alle decentrale indkøbere i kommunen. Såfremt 
en decentral indkøbende institution får tilbudt et vareområde, som er omfattet af fælles 
indkøbsaftaler, på mere fordelagtige betingelser end gældende indkøbsaftale, berettiger dette 
ikke til indkøb udenom kommunens indkøbsaftaler. Dette vil dels være aftalebrud og dels give 
en mindre indkøbsvolumen ved senere udbud og dermed forringe muligheden for indgåelse 
af attraktive aftaler fremover. Udbud og Kontraktstyring understøtter de enkelte afdelinger i 
brugen af indkøbsaftaler med rapporter om aftaleoverholdelse, kontraktstyring og e-handel.

Udbud af kommunale driftsopgaver, der hidtil har været varetaget i eget regi, og som ønskes 
prisafprøvet skal godkendes af Økonomiudvalget, hvor det samtidig besluttes om der skal 
udarbejdes kontrolbud.

For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 1 – Retningslinjer for udbud af varer og  
tjenesteydelser.
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3 2.

For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 1 – Retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser. For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 2 – Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg.

      Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Udbud af bygge- og anlægsarbejder skal sikre, at Svendborg Kommune generelt opnår de  
bedste og billigste leverancer samt den bedst mulige opgavevaretagelse. 

Mængden af og rammerne for Svendborg Kommunes anlægsopgaver besluttes årligt i henhold 
til de politisk vedtagne investeringsoversigter. Alt efter projektets karakter anbefaler CETS en 
entrepriseform, som efterfølgende godkendes politisk. 

Den overordnede strategi i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver er at give  
mulighed for, at lokale firmaer kan byde på opgaverne under hensyntagen til udbudsreglerne.  
Der inviteres dog altid minimum én udenbys rådgiver-, entreprenør- og/eller håndværker til at 
byde på opgaven.

Mindre byggedriftsopgaver udbydes efter gældende regler, og det forsøges at give lokale 
entreprenører og håndværkere mulighed for at byde. Opgaver indenfor drift og vedligehold af 
bygninger op til 300.000 konkurrenceudsættes løbende gennem rammeaftaler. For opgaver, 
der overstiger 300.000 kr., indhentes også bud fra udenbys håndværkere.

For nærmere retningslinjer om udbud se Bilag 2 – Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg.
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   Indkøbsfællesskaber

Svendborg Kommune deltager i Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 (KomUdbud) om 
fælles udbud af en række varer og tjenesteydelseskontrakter ud fra den løbende udbuds-
plan. Kommunen deltager som udgangspunkt i alle udbud, med mindre at særlige forhold i 
det konkrete udbud af administrationen, vurderes til ikke at være fordelagtige for kommu-
nen. Det tilstræbes samtidig at potentielle lokale leverandører har mulighed for at byde på 
udbuddene.

Svendborg Kommune deltager ligeledes i både forpligtende og frivillige aftaler hos Statens 
og Kommunernes Indkøbsservices (SKI) hvor kommunes øvrige behov dækkes. Svendborg 
Kommune tilstræber at deltage i de forpligtende aftaler som udbydes af SKI, der dog for-
udsætter at udbuddet er foreneligt med Svendborg Kommunes behov. Dette vurderes af 
administrationen ud fra KomUdbuds deltagelse i arbejdsgrupper hos SKI vedr. kommende 
udbud, aftaleerfaringer m.v.

Endeligt kan kommunen deltage i fælles udbud med andre kommuner såfremt det vurderes 
fordelagtigt på det pågældende område.
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 Leverandør- og entreprenørpolitik

Enhver leverandør/entreprenør eller potentiel leverandør/entreprenør til Svendborg  
Kommune skal behandles sagligt og retfærdigt, således at et ligebehandlingsprincip  
iagttages.

Åbenhed og tillid skal være en naturlig del af samarbejdet med leverandørerne samtidig 
med, at lovgivning og myndighedskrav er opfyldt samt handelsmæssige kutymer iagttaget.
Indhold af kontrakter, samhandelsaftaler og tilbud må ikke videregives til andre  
leverandører/entreprenører eller tilbudsgivere, dog under forudsætning af overholdelse  
af Offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt m. m.

EU-udbud og indkøb under tærskelværdierne for varer og tjenesteydelseskontrakter søges i 
størst muligt omfang afviklet således, at det vil være muligt for små og mellemstore leve-
randører at byde på opgaven eller leverancen. Dette kan bl.a. ske ved at tilrettelægge udbud 
således, at der ved deltagelse i indkøbsfællesskaber kan bydes på Svendborg Kommune 
eller det er muligt for konsortier at byde eller at acceptere bud på dele af et større område.

Svendborg Kommune søger ved EU-udbud i muligt omfang at inddrage markedet før  
udbuddet ved en markeds- eller teknisk dialog om nye produkter, tendenser m.v.

Svendborg Kommune offentliggør løbende liste over valgte leverandører på varer og  
tjenesteydelser ligesom der løbende sammen med samarbejdspartnere afholdes  
dialogmøder på området.

EU-udbud og licitationer på bygge- og anlægsarbejder søges ligeledes i størst muligt om-
fang afviklet således, at det er muligt for små og mellemstore entreprenører at byde på 
opgaven. Dette kan bl.a. ske ved at udbyde arbejdet i fagentrepriser, at det er muligt for 
konsortier at byde eller at acceptere bud på dele af et større område.

Der afholdes årligt dialogmøder med håndværkere, entreprenører og rådgivere og der  
offentliggøres løbende liste over valgte håndværkere/entreprenører.

5
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5 1.      Leverandører og entreprenører – generelle krav

Enhver leverandør og entreprenør er forpligtet til at sikre, at alle lov- og myndighedskrav, 
der er gældende for virksomheden, overholdes.

Svendborg Kommune accepterer ikke samhandel med virksomheder, der har en gæld til det 
offentlige overstigende 100.000 kr. , hvilket altid dokumenteres i forbindelse med aftale- 
indgåelse.

Det er tilladt at gøre brug af en underleverandør/underentreprenør, som er skriftlig  
godkendt af Svendborg Kommune. Til brug for godkendelsen fremlægger leverandøren/ 
entreprenøren underleverandørens/underentreprenørens registreringsbeviser, evt.  
serviceattest m. v. for Svendborg Kommune. En serviceattest fra Erhvervsstyrelsen må 
højst være 6 måneder gammel.

Enhver leverandør/entreprenør er i forhold til Svendborg Kommune ansvarlig for, at  
eventuelle underleverandører/underentreprenører opfylder samme krav og forpligtelser, 
som påhviler leverandøren eller entreprenøren ifølge den indgåede kontrakt.  
Svendborg Kommune kan til enhver tid afkræve leverandøren dokumentation for, at disse 

6
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  Organisering

Udbud og Kontraktstyring er overordnet ansvarlig for udarbejdelse, koordinering og opdate-
ring af indkøbs- og udbudspolitikken. I tæt samarbejde mellem Udbud og Kontraktstyring og 
CETS sikres politikkens implementering og overholdelse i kommunens samlede organisation.  
I samarbejde med Erhvervskontakten sikres kendskabet til politikken i erhvervslivet.

Udbud og Kontraktstyring har ansvaret for koordineringen af kommunens strategiske, her-
under innovative, indkøb af varer og tjenesteydelser, hvorimod at det operationelle indkøb 
sker decentralt. CETS er ansvarlige for projektledelsen, herunder udbud, af bygge- og  
anlægsarbejder i samarbejde og med rådgivning fra Udbud og Kontraktstyring.

Med henblik på at sikre indkøbs- og udbudspolitikkens implementering og overholdelse i 
kommunens samlede organisation vil Udbud og Kontraktstyring i løbet af året forelægge 
en rullende udbudsplan for varer og tjenesteydelser med opfølgning på fastsatte mål for 
direktionen. Dette forelægges tillige minimum årligt for Økonomiudvalget, hvori der kan 
indgå status og evaluering på indførelsen af arbejds- og uddannelsesklausuler, status på 
tilslutning til forpligtende aftaler hos SKI samt andre aktuelle temaer. 

CETS forelægger i henhold til bilag 2 - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg, de  
enkelte bygge- og anlægsarbejder for Teknik- og Erhvervsudvalget med henblik på beslut-
ning eller orientering om igangsætning, udbudsform, udbudsresultat m. m. 

Den løbende indkøbs- og udbudsrelevante dialog mellem Udbud og Kontraktstyring, CETS 
og direktørområderne sikres via områdernes økonomi- og udbudskonsulenter og projekt- 
ledere, ligesom konkrete, tværgående udbud kan forelægges direktionen og relevante  
brugergrupper jf. nedenfor.

Alle udbud af driftsopgaver, som hidtil har været varetaget i eget regi, forelægges  
direktionen, fagudvalg og økonomiudvalg forud for bekendtgørelse.

Endvidere etableres der arbejdsgrupper for alle hovedgrupper af varer og tjenesteydelser. 
Brugergrupperne består af fagpersoner, som repræsenterer de forskellige direktørområder, 
afdelinger og institutioner. Udbud og Kontraktstyring er repræsenteret i alle brugergrupper.  
Ved deltagelse i KomUdbud søges i muligt omfang deltagelse med en fagperson i arbejds-
gruppen.

7

 Elektronisk handel
Svendborg Kommune prioriterer de leverandører, der kan tilbyde e-handelsløsninger, eller 
som vil samarbejde med Svendborg Kommune om at etablere en elektronisk løsning, som 
kan integreres med Svendborg Kommunes til enhver tid gældende e-handelsløsning.  
På vareindkøbskontrakter er det et krav, at leverandøren kan tilbyde e-handel.

Anvendelse af Svendborg Kommunes e-handelsløsning er obligatorisk for de decentrale 
indkøbere ved bestilling af aftaleomfattede varer, service- og tjenesteydelser. Herved sikres 
en effektiv ressourceudnyttelse og at Svendborg Kommune kan leve op til kravene i Lov om 
offentlige betalinger m.v. i forhold til modtagelse af elektroniske fakturaer og det  
forventede fremtidige krav om elektronisk ordreafgivelse.
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  Uddannelse af konsulenter og erfaringsudveksling

Med henblik på en fortsat effektivisering af indkøbsarbejdet i Svendborg Kommune skal 
uddannelse af kommunens udbudskonsulenter og projektledere sikres. Uddannelsen skal 
omfatte alle dele af indkøbs- og udbudsspektret og kan etableres i eget regi, ved  
samarbejde med andre kommuner eller ved anvendelse af kursustilbud/efteruddannelse  
fra offentlige og private udbydere.

Udbud og Kontraktstyring samt CETS deltager endvidere i eksterne ERFA-grupper, herun-
der i KomUdbud, i relevant omfang.

            Samarbejde med andre offentlige 
  instanser og erhvervslivet
Svendborg Kommune kan deltage i samarbejder med andre offentlige organisationer,  
myndigheder og indkøbscentraler, hvor det findes relevant i forhold til erfarings- og  
vidensudveksling, indgåelse af bedre fælles indkøbsaftaler og anvendelse af elektroniske 
systemer.

Vedtaget af Økonomiudvalget, 21. maj 2019

Bilag 1 – Retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser

Bilag 2 – Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg

Bilag 3 – Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler

Bilag 4 – Retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler

Bilag 5 – Rådgivervejledning

Bilag 6 – Kontraktbilag for arbejds- og uddannelsesklausuler / sociale klausuler

Bilag 7 – Leverandørens samfundssvar (CSR-bilag)

9

10

   Information og opfølgning

Udbud og Kontraktstyring er ansvarlig for den interne kommunikation, der i Svendborg 
Kommunes organisation skal sikre information om nye udbud og indkøbsaftaler for varer og 
tjenesteydelser.

Udbud og Kontraktstyring er ligeledes ansvarlig for drift og udvikling af  
Svendborg Kommunes elektroniske e-handelssystem, som indeholder alle gældende ind-
købsaftaler og informationer om brug af portalen. 

Den eksterne kommunikation, herunder information og opdatering heraf på Svendborg 
Kommunes hjemmeside, varetages af Udbud og Kontraktstyring og CETS i samarbejde med  
Erhvervskontakten for at understøtte information og dialog med det lokale erhvervsliv.  
Herudover deltager Udbud og Kontraktstyring samt CETS på møder med erhvervslivet, 
messer og lign.
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Vare- og tjenesteydelseskontrakter  

Kontraktværdi

Ordregiver

< kr. 300.000 > kr. 300.000 og
< kr. 1.645.367 > kr. 1.645.3671

Svendborg Kommune Grænseoverskridende 
interesse2:

Ja
Annoncering af ind-
købet, jf. Udbudslovens 
afsnit IV.

www.udbud.dk
www.svendborg.dk

Nej
Indhentning af ét eller 
flere tilbud.

Grænseoverskridende 
interesse3: 

Ja
Annoncering af ind-
købet, jf. Udbudslovens 
afsnit IV.

www.udbud.dk
www.svendborg.dk

Nej
Indhentning af min. 3 
tilbud, hvoraf 1 ikke er 
lokal, eller annoncering 
på www.udbud.dk, jf. 
Udbudslovens afsnit V.

EU-udbud, jf. Udbuds- 
lovens afsnit II

Sociale og andre 
specifikke tjeneste-
ydelser: Light-udbud, jf. 
Udbudslovens afsnit III, 
såfremt kontraktværdi 
overstiger 
5.583.825 kr.4

TED / 
www.udbud.dk samt 
www.svendborg.dk

Bygge og anlægskontrakter

Kontraktværdi

Ordregiver

>kr. 300.000 og
<kr. 3.000.000

>kr. 3.000.000 og
<kr. 41.305.415 >kr. 41.305.415

Svendborg Kommune Underhåndsbud, hvor 
der indhentes min. 
3 bud, evt. et fjerde, 
hvoraf det ene ikke er 
lokalt.

Offentlig eller begræn-
set licitation (med eller 
uden prækvalifikation) i 
medfør af Tilbudsloven.

EU-udbud efter  
Udbudslovens afsnit II.

TED / 
www.udbud.dk
www.svendborg.dk

1

Tærskelværdier for udbud af varer og tjenesteydelser. 

1 + 4) Tærskelværdi gældende for 2018 - 2019.
2 + 3) Vurdering af grænseoverskridende interesse vurderes ud fra: 1) Kontraktens genstand, 
2) Kontraktens anslåede værdi, 3) Kontraktens varighed, 4) Forholdene i den pågældende branche, 
herunder størrelse og handelspraksis samt 5) Det geografiske sted hvor kontakten udføres.

Tærskelværdier for udbud af byggeri og anlæg.
1) Tærskelværdi gældende for 2018 - 2019.



16svb 3164
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1. Udbud af varer og tjenesteydelser 

Udbud af vare- og tjenesteydelseskontrakter foretages efter det til enhver tid gældende 

regelsæt ud fra den samlede forventede kontraktværdi som den pågældende vare eller 

tjenesteydelse vurderes anslået til over en 4-årig kontraktperiode. 

Såfremt opgaven udføres af eksterne leverandører eller vedrører et indkøb af varer eller 

tjenesteydelser gælder følgende lovgivningsgrundlag; 

1. Udbudsloven: LOV nr. 1564 af 15. december 2015. 

2. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud: Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 

2016. 

3. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 

kommuners og regioners deltagelse i selskaber – Lov nr. 548 af 8. juni 2006. 

Ved indkøb over tærskelværdierne gennemføres EU-udbud efter Udbudslovens regler. 

Ved indkøb under tærskelværdien for EU-udbud skal det uanset kontraktens værdi 

indledningsvist vurderes om kontrakten har klar grænseoverskridende interesse. Dette 

vurderes ud fra følgende aspekter: 

 1) Kontraktens genstand (typen af kontrakt) 

 2) Kontraktens anslåede værdi 

 3) Kontraktens varighed 

 4) Forholdene i den pågældende branche, herunder størrelse, struktur og 

handelspraksis samt  

 5) Det geografiske sted hvor kontrakten skal udføres. 

Såfremt kontrakten er af begrænset værdi og varighed, skal udføres helt eller delvist i 

Svendborg og der er flere danske virksomheder der kan udføre opgaven, så er 

udgangspunktet at der ikke er klar grænseoverskridende interesse. Dette gælder også såfremt 

kontrakten forudsætter et særligt kendskab til dansk lovgivning eller lign. 

Vurderingen dokumenteres sammen med sagen i øvrigt. Udbud og Kontraktstyring yder 

rådgivning til vurderingen i nødvendigt omfang. 

Kontrakter med klar grænseoverskridende interesse annonceres altid offentligt på 

www.udbud.dk og øvrige relevante portaler med bistand fra Udbud og Kontraktstyring. Ved 

kontrakter uden klar grænseoverskridende interesse kan der indhentes tilbud direkte hos 

http://www.udbud.dk/
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markedet på baggrund af en markedsafdækning, således at købet sker på markedsmæssige 

vilkår. 

For aftaler om varer og tjenesteydelser med en anslået kontraktværdi > 300.000 kr. og < 

1.645.367 kr., indhentes tilbud fra min. 3 tilbudsgivere, hvoraf 1 ikke er lokal. Der kan 

indhentes tilbud fra flere end 3, men i så fald skal det begrundes hvorfor. F.eks. med baggrund 

i konkurrencehensyn. Der kan endvidere også foretages annoncering på www.udbud.dk, 

såfremt det vurderes mere fordelagtigt at have en offentlig konkurrenceudsættelse af 

kontrakten. 

Ved aftaler om varer og tjenesteydelser med en anslået kontraktværdi < 300.000 kr., kan der 

indhentes tilbud fra én eller flere tilbudsgivere, afhængigt af kontrakttype og markedet. 

Ved alle tilbudsindhentninger gælder de almindelige forvaltningsmæssige principper om 

saglighed, økonomisk ansvarlig forvaltning, forbuddet med varetagelse af uvedkommende 

hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og 

regioners deltagelse i selskaber finder anvendelse, såfremt kommunen ønsker at udføre 

opgaver for andre offentlige myndigheder eller ønsker at overdrage en given opgaveløsning til 

en anden offentlig myndighed. Dette forudsætter i begge tilfælde, at opgaven har været 

udbudt i henhold til Udbudslovens regler. 

Alle udbud efter Udbudslovens regler offentliggøres på www.svendborg.dk og 

www.udbud.dk eller www.ted.europa.eu. / Fællesindkøb i KomUdbud annonceres på 

www.komudbud.dk og www.svendborg.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.komudbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
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Vare- og tjenesteydelseskontrakter 
Kontraktværdi 

 
 
Ordregiver 

< kr. 300.000. >kr. 300.000 og 
<kr. 1.645.367 

 
>kr. 1.645.3671 

 
 
 
 
 
 
 

Svendborg 
Kommune 

Grænseoverskridende 
interesse2: 
 
Ja 
Annoncering af 
indkøbet, jf. 
Udbudslovens afsnit 
IV. 
 
www.udbud.dk 
www.svendborg.dk 
 
Nej 
Indhentning af ét eller 
flere tilbud. 
 

Grænseoverskridende 
interesse3: 
 
Ja 
Annoncering af 
indkøbet, jf. 
Udbudslovens afsnit 
IV. 
 
www.udbud.dk 
www.svendborg.dk 
 
Nej 
Indhentning af min. 3 
tilbud, hvoraf 1 ikke 
er lokal, eller 
annoncering på 
www.udbud.dk, jf. 
Udbudslovens afsnit 
V. 
 

EU-udbud, jf. 
Udbudslovens afsnit 
II. 
 
Sociale og andre 
specifikke 
tjenesteydelser: 
Light-udbud, jf. 
Udbudslovens afsnit 
III, såfremt 
kontraktværdi 
overstiger 
5.583.8254 kr. 
 
TED / 
www.udbud.dk 
samt 
www.svendborg.dk 

 

Figur 1 – Tærskelværdier for udbud af varer og tjenesteydelser 

1.1. Udbud af driftsopgaver 

Svendborg Kommune er ikke forpligtet til at udbyde opgaver, der varetages af kommunalt 

personale. 

Ved udbud af kommunale driftsopgaver som hidtil har været varetaget i eget regi skal 

følgende forhold iagttages; 

 Driftsopgaver skal løses kvalitativt bedst muligt og økonomisk mest fordelagtigt for 

kommunen. 

                                                           
1 Tærskelværdi gældende for 2018-2019. 
2 Vurdering af grænseoverskridende interesse vurderes ud fra: 1) Kontraktens genstand, 2) Kontraktens anslåede 
værdi, 3) Kontraktens varighed, 4) Forholdene i den pågældende branche, herunder størrelse, struktur og 
handelspraksis samt 5) Det geografiske sted hvor kontrakten skal udføres. 
3 Se note 2. 
4 Se note 1. 

http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
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 Der foretages kun udbud af kommunale driftsopgaver, hvor det forventes, at flere 

eksterne leverandører vil byde. 

 Ved førstegangsudbud af driftsopgaver vurderes det i forhold til det konkrete område 

om kommunen skal udarbejde kontrolbud. 

 Udbud skal indeholde relevante miljøkrav i overensstemmelse med Svendborg 

Kommunes Agenda 21-strategi og gældende politikker på området, herunder klima- og 

energipolitikken. Det betyder, der skal tilstræbes minimale miljøpåvirkninger, 

herunder minimal CO2-udledning. Disse må dog ikke kunne opfattes som en teknisk 

handelshindring og/eller virke konkurrencebegrænsende.  

 Udbud skal ligeledes indeholde sociale klausuler i overensstemmelse med kommunens 

retningslinjer på området. 

Udbud af driftsopgaver foregår altid under iagttagelse af Lov om lønmodtageres retsstilling 

ved virksomhedsoverdragelse – Lov nr. 710 af 20. august 2002. 

2. Generelle retningslinjer (herunder CSR) 

Når Svendborg Kommune køber vare- og tjenesteydelser ind og indgår aftaler skal følgende 

overholdes: 

 Aftaleloven 

 Købeloven 

 Udbudsloven 

 WTO/GPA-aftalen 

Danmark har tiltrådt den internationale WTO/GPA-aftale, som forpligter alle kommuner til at 

afstå fra protektionisme, hvorefter det er ulovligt at foretrække en lokal leverandør frem for 

en anden leverandør, hvis pris, kvalitet og andre saglige grunde taler imod det. 

Fælles indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler på baggrund af EU-udbud eller nationalt 

udbud for en given periode (op til 4 år) med som hovedregel én leverandør pr. 

indkøbsområde.  

EU-udbud og annoncering af indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende 

interesse gennemføres af Økonomi & Udbud ved anvendelse af standardskabeloner for udbud 

og kontraktindgåelse, herunder fastlagte skabeloner i KomUdbud. Indkøb under 

tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse kan gennemføres af den enkelte 

afdeling som tilbudsindhentning med et minimum af udbudsmateriale. 

For at understøtte kommunens værdier og vision samt sikring af bæredygtighed foretages 

indkøb efter følgende retningslinjer: 

 Forretningsmæssige kriterier mht. pris, kvalitet, service m.v. 
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 Brug af funktionsudbud, hvor det vurderes muligt, for at understøtte innovative 

løsninger. 

 Totalomkostninger (TCO), hvor der udover anskaffelsesprisen også ses på 

omkostningerne i brugsperioden. Det kan f.eks. omfatte udgifter til fragt, 

ibrugtagning, energiforbrug, service, drift og vedligeholdelse. 

 Miljøkrav til varer og tjenesteydelser; herunder foretages en samlet vurdering af 

varer og tjenesteydelser i forhold til miljøbelastning og arbejdsmiljø. 

 Sociale og etiske krav til produktion af varer og tjenesteydelser samt anti-

korruption, herunder foretages en vurdering af leverandørerne og deres eventuelle 

underleverandører. 

Vurderingen af miljøkrav samt sociale og etiske krav foretages på baggrund af det 

internationale FN-initiativ – the Global Compact, som indeholder 10 principper vedrørende 

menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og anti-korruption 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

Endvidere indgår kriterium 3 fra den internationale standard Social Accountability 8000 – SA 

8000 – i forbindelse med vurdering af tilbudsgiveres sikring af et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø (ILO-konventionens art. 155). 

SA 8000-standardens kriterium 7 indgår ved vurdering af tilbudsgiveres sikring af rimelige 
arbejdstider (ILO-konventionens art. 1). 
 
Endelig indgår SA 8000-standardens kriterium 8 i vurdering af tilbudsgiveres sikring af en 
rimelig aflønning (ILO-konventionen art. 26 og 131). 
 
I forbindelse med udbud af varekøbs- eller tjenesteydelseskontrakter anvendes kriterium 3, 7 
og 8 i SA 8000 som minimumskrav og dermed kontraktkrav. Ligeledes vil det være 
minimums- og kontraktkrav, at leverandøren og dennes underleverandører overholder 
internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-
konventioner: 
 

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 
 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 
 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til 

afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 
 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 

135) 
 
Kontraktbilag om ovenstående CSR-krav (bilag 7) skal anvendes ved udbud af varer og 

tjenesteydelser med en samlet kontraktværdi overstigende den til enhver tid gældende EU-

tærskelværdi (2019-niveau: 1.645.367 kr.) 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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2.1. Arbejdsklausuler og sociale klausuler 

Svendborg Kommune stiller krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler indenfor følgende 

to hovedgrupper: 

1. I forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder skal der anvendes den til enhver 

tid gældende arbejdsklausul under henvisning til ILO-konvention nr. 94, der forpligter 

entreprenøren/leverandøren og dennes underentreprenører/underleverandører til at 

sikre at de medarbejdere, der skal udføre det pågældende arbejde, har løn og 

ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem der gælder på den egn hvor 

arbejdet udføres. Der skal som referenceramme anvendes en kollektiv overenskomst, 

der er repræsentativ for hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. 

Ved tjenesteydelseskontrakter benyttes arbejdsklausuler når det vurderes 

formålstjenligt, sagligt og proportionelt, som udgangspunkt altid på kontrakter over 

tærsklen for EU-udbud. 

2. Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder over 50.000 kr. hvor hovedparten af opgaven 

indeholder fagrelevant arbejde indenfor et fag hvor der uddannes lærlinge, jf. 

erhvervsuddannelsesloven, stilles der krav om social klausul i form af 

uddannelsesklausul med krav om beskæftigelse af én eller flere lærlinge på arbejdet. 

3. Ved udbud af tjenesteydelser vurderes det om opgaven har en størrelse og varighed, 

der gør at opgaven bør indeholde en social klausul med krav om, at 

entreprenøren/leverandøren skal beskæftige én eller flere 

ledige/praktikanter/lærlinge på opgaven, alternativt krav om udformning af 

uddannelsespolitik eller andre tiltag. 

Til brug for vurderingen anvendes de af Økonomiudvalget godkendte ”Retningslinjer for 

anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune” (Bilag 3) samt ”Retningslinjer for 

anvendelse af sociale klausuler i Svendborg Kommune” (Bilag 4). 

Til Svendborg kommunes samarbejdspartnere der håndterer udbud på kommunens vegne, er 

udarbejdet ”Rådgivervejledning” (Bilag 5). 

Kontraktbilag (bilag 6) for sociale klausuler skal anvendes som del af udbudsmaterialet ved 

udbud af bygge- og anlægsarbejder, udbud af driftsopgaver og udbud af relevante 

tjenesteydelser. 

Svendborg Kommune følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens princip om ”Følg eller 

forklar” i henhold til at kræve uddannelsesklausuler i relevante udbud. 

2.2. Ansvarlig skatteadfærd 

Svendborg Kommune ønsker, at prioritere leverandører, der udviser en ansvarlig 

skatteadfærd og som ikke udøver eller medvirker til skatteunddragelse, herunder 
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skattelykonstruktioner eller skatteplanlægning som er i strid med lovgivningen. Ved 

medvirken forstås ligeledes rådgivning til andre virksomheder, nationalt som internationalt. 

Svendborg Kommunes egne udbud, herunder udbud af finansielle tjenesteydelser, vil derfor 

indeholde bestemmelser om, at det forhold at leverandører der ifaldes dom for hvidvaskning i 

aftaleperioden vil kunne være, at betragte som misligholdelse af kontrakten, der kan medføre 

ophævelse af kontrakten. 

Alle obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i henhold til Udbudsloven benyttes som 

standard ved gennemførelse af udbudsforretninger, hvilket kan medføre udelukkelse af 

tilbudsgiver i tilfælde af endelig dom for økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning. 

Kontraktkrav og udbudsbetingelser udarbejdes i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne 

samt udbudsreglerne i øvrigt. 

2.3. Miljø- og etisk vurdering af leverandører og produkter 

Svendborg Kommune vil fortsat arbejde for øgede miljø- og energirigtige indkøb ved at øge 
antallet af indkøbsaftaler med dokumenterede miljø- eller energihensyn. 
 
Ved enhver aftaleindgåelse og enkeltindkøb for varer og tjenesteydelser >300.000 kr. stilles 
etiske og miljøspørgsmål til leverandører og produkter i nødvendigt og relevant omfang. De 
herved indsamlede oplysninger indgår i en helhedsvurdering af de indkomne tilbud i det 
omfang, det ikke strider mod gældende ret, herunder Udbudsloven. 
 
I forbindelse hermed lægges der ganske særlig vægt på vurderinger foretaget i forhold til det 
internationale FN-initiativ – The Global Compact samt kriterierne 3, 7 og 8 i den 
internationale standard Social Accountability 8000. 

2.4. Leverandører 

Ved vurdering af leverandører kan der indgå oplysninger om: 
 
 Virksomheden er miljøcertificeret (EMAS, ISO14001) 
 Virksomheden er etisk/CSR certificeret (SA8000, ISO 26000 eller tilsvarende) 
 Virksomheden arbejder aktivt med det FN-baserede initiativ - the Global Compact og dets 

10 universelle principper 
 Virksomheden sikrer overholdelse af specielt kriterierne 3, 7 og 8 i den internationale 

standard Social Accountability 8000 
 
Hvis virksomheden ikke er miljø- eller etisk certificeret indhentes oplysninger om: 
 
 Virksomheden har en miljøpolitik 
 Virksomheden har en miljøhandlingsplan 
 Virksomheden har udarbejdet grønt regnskab 
 Virksomheden overholder miljømyndighedernes lovkrav i henhold til 

miljøbeskyttelsesloven (f.eks. miljøgodkendelser, påbud m.m.) 
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 Virksomheden sikrer internt og stiller krav til evt. underleverandører, at diskrimination, 
børnearbejde og tvangsarbejde ikke finder anvendelse, samt at sundhed og sikkerhed, 
organisationsfrihed, gældende regler for arbejdstid og godtgørelse m.m. sikres. 

2.5. Produkter 

Ved vurdering af produkter skal der tages hensyn til de produkter, der er mindst 
miljøbelastende og ressourceforbrugende ved produktion, levering, anvendelse, bortskaffelse 
og eventuel genanvendelse. 
 
Ved vurdering af produkter kan der indgå oplysninger om: 
 
 Hvorvidt produktet er mærket med et anerkendt miljømærke 
 Produktets livscyklusomkostninger, herunder vurdering af omkostninger ved produktion, 

levering, vedligeholdelse og bortskaffelse. 
 Produktets indhold af miljømæssigt uønskede stoffer 
 Emballering, herunder genanvendelse af emballagen 
 Omfanget af forurening ved produktion og anvendelse af produktet. 
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1. Udbud af byggeri og anlæg samt rådgiverydelser 

Retningslinjerne omhandler udbud indenfor området: 
 

 Byggeri 
 Anlæg 
 Veje 
 Grønne områder 

 

Udbud af byggeri og anlæg samt rådgiverydelser foretages efter det til enhver tid gældende 

regelsæt ud fra den samlede forventede kontraktværdi som det pågældende byggeri / anlæg 

eller den pågældende rådgiverydelse vurderes anslået til. 

Såfremt opgaven udføres af eksterne leverandører eller vedrører et bygge- og anlægsarbejde 

gælder følgende lovgivningsgrundlag; 

1. Udbudsloven: Lov nr. 1564 af 15. december 2015 

2. Tilbudsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning 

af tilbud i bygge- og anlægssektoren 

3. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud: Lovbekendtgørelse nr. 593 af 

2. juni 2016. 

4. Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og 

kommuners og regioners deltagelse i selskaber – Lov nr. 548 af 8. juni 2006. 

Udbudsloven finder anvendelse, såfremt værdien af bygge- og anlægsarbejdet er lig med eller 

større end de til enhver tid gældende tærskelværdier for EU-udbud. 

Tilbudsloven finder anvendelse på bygge- og anlægsarbejder såfremt arbejdets værdi er 

lavere end den til enhver tid gældende tærskelværdi for EU-udbud efter Udbudsloven, 

hvorefter tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

indhentes ved offentlig eller begrænset licitation på opgaver med en samlet kontraktsum på 3 

mio. kr. eller derover. Andrager kontraktsummen min. 300.000 kr., skal der indhentes min. 3 

underhåndsbud med mulighed for op til 4 underhåndsbud, såfremt det ene kommer fra en 

udenbys entreprenør. 

Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og 

regioners deltagelse i selskaber finder anvendelse, såfremt kommunen ønsker at udføre 

opgaver for andre offentlige myndigheder eller ønsker at overdrage en given opgaveløsning til 

en anden offentlig myndighed. Dette forudsætter i begge tilfælde, at opgaven har været 

udbudt i henhold til Udbudslovens regler. 
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EU-udbud, licitationer samt underhåndsbud på bygge- og anlægsarbejder gennemføres ved 

anvendelse af standardskabeloner for udbud og kontraktindgåelse. 

 

Bygge- og anlægskontrakter 
  Kontraktværdi 

 
Ordregiver 

>kr. 300.000 og 
<kr. 3.000.000 

>kr. 3.000.000 og 
<kr. 41.305.415 

 
>kr. 41.305.4155 

 
 

Svendborg 
Kommune 

Underhåndsbud, 
hvor der indhentes 
min. 3 bud, evt. et 
fjerde, hvoraf det 
ene ikke er lokalt. 
 

Offentlig eller 
begrænset licitation 
(med eller uden 
prækvalifikation) i 
medfør af 
Tilbudsloven. 
 
 

EU-udbud efter 
Udbudslovens afsnit 
II. 
 
 TED / 
www.udbud.dk 
www.svendborg.dk 
 

 

Figur 1 – Tærskelværdier for udbud af byggeri og anlæg 

Tjenesteydelser, herunder rådgivning, er omfattet af andre tærskelværdier end bygge- og 

anlægsarbejder og skal derfor udbydes forskelligt fra bygge- og anlægsarbejderne.  

Udbudsloven regulerer indkøb af tjenesteydelser uanset om indkøbet sker under eller over 

den til enhver tid gældende tærskelværdi for EU-udbud. 

 Ved indkøb over tærskelværdierne gennemføres EU-udbud efter Udbudslovens regler. 

Ved indkøb under tærskelværdien for EU-udbud skal det uanset kontraktens værdi 

indledningsvist vurderes om kontrakten har klar grænseoverskridende interesse. Dette 

vurderes ud fra følgende aspekter: 

 1) Kontraktens genstand (typen af kontrakt) 

 2) Kontraktens anslåede værdi 

 3) Kontraktens varighed 

 4) Forholdene i den pågældende branche, herunder størrelse, struktur og 

handelspraksis samt  

 5) Det geografiske sted hvor kontrakten skal udføres. 

                                                           
5 Tærskelværdi gældende for 2018-2019. 

http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
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Såfremt kontrakten er af begrænset værdi og varighed, skal udføres helt eller delvist i 

Svendborg og der er flere danske virksomheder der kan udføre opgaven, så er 

udgangspunktet at der ikke er klar grænseoverskridende interesse. Dette gælder også såfremt 

kontrakten forudsætter et særligt kendskab til dansk lovgivning eller lign. 

Vurderingen dokumenteres sammen med sagen i øvrigt. Udbud og Kontraktstyring yder 

rådgivning til vurderingen i nødvendigt omfang. 

Kontrakter med klar grænseoverskridende interesse annonceres altid offentligt på 

www.udbud.dk og øvrige relevante portaler med bistand fra Udbud og Kontraktstyring. Ved 

kontrakter uden klar grænseoverskridende interesse kan der indhentes tilbud direkte hos 

markedet på baggrund af en markedsafdækning, således at købet sker på markedsmæssige 

vilkår. 

For aftaler om varer og tjenesteydelser med en anslået kontraktværdi > 300.000 kr. og < 

1.645.367 kr., indhentes tilbud fra min. 3 tilbudsgivere, hvoraf 1 ikke er lokal. Der kan 

indhentes tilbud fra flere end 3, men i så fald skal det begrundes hvorfor. F.eks. med baggrund 

i konkurrencehensyn. Der kan også foretages annoncering på www.udbud.dk, såfremt det 

vurderes mere fordelagtigt at have en offentlig konkurrenceudsættelse af kontrakten.  

Ved aftaler om varer og tjenesteydelser med en anslået kontraktværdi < 300.000 kr., kan der 

indhentes tilbud fra én eller flere tilbudsgivere, afhængigt af kontrakttype og markedet. 

Ved alle tilbudsindhentninger gælder de almindelige forvaltningsmæssige principper om 

saglighed, økonomisk ansvarlig forvaltning, forbuddet med varetagelse af uvedkommende 

hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

EU-udbud, annonceringer og tilbudsindhentninger gennemføres ved anvendelse af 

standardskabeloner for udbud samt kontraktindgåelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
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Vare- og tjenesteydelseskontrakter  
Kontraktværdi 

 
 
Ordregiver 

< kr. 300.000. >kr. 300.000 og 
<kr. 1.645.367 

 
>kr. 1.645.3676 

 
 
 
 
 
 
 

Svendborg 
Kommune 

Grænseoverskridende 
interesse7: 
 
Ja 
Annoncering af 
indkøbet, jf. 
Udbudslovens afsnit 
IV. 
 
www.udbud.dk 
www.svendborg.dk 
 
Nej 
Indhentning af ét eller 
flere tilbud. 
 

Grænseoverskridende 
interesse8: 
 
Ja 
Annoncering af 
indkøbet, jf. 
Udbudslovens afsnit 
IV. 
 
www.udbud.dk 
www.svendborg.dk 
 
Nej 
Indhentning af min. 3 
tilbud, hvoraf 1 ikke 
er lokal eller 
annoncering på 
www.udbud.dk, jf. 
Udbudslovens afsnit 
V. 
 

EU-udbud, jf. 
Udbudslovens afsnit 
II. 
 
Sociale og andre 
specifikke 
tjenesteydelser: 
Light-udbud, jf. 
Udbudslovens afsnit 
III, såfremt 
kontraktværdi 
overstiger 
5.583.8259 kr. 
 
TED / 
www.udbud.dk 
samt 
www.svendborg.dk 

 

Figur 2 – Tærskelværdier for udbud af rådgiverydelser 

2. Generelle retningslinjer (herunder CSR) 

Når Svendborg Kommune udbyder bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser 

(rådgivning) skal følgende overholdes: 

 Aftaleloven 

 Købeloven 

 Udbudsloven 

 Tilbudsloven og anden dansk udbudslovgivning, herunder håndhævelsesloven 

                                                           
6 Tærskelværdi gældende for 2018-2019. 
7 Vurdering af grænseoverskridende interesse vurderes ud fra: 1) Kontraktens genstand, 2) Kontraktens anslåede 
værdi, 3) Kontraktens varighed, 4) Forholdene i den pågældende branche, herunder størrelse, struktur og 
handelspraksis samt 5) Det geografiske sted hvor kontrakten skal udføres. 
8 Se note 2. 
9 Se note 1. 

http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.svendborg.dk/
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 WTO/GPA-aftalen 

Danmark har tiltrådt den internationale WTO/GPA-aftale, som forpligter alle kommuner til at 

afstå fra protektionisme, hvorefter det er ulovligt at foretrække en lokal leverandør frem for 

en anden leverandør, hvis pris, kvalitet og andre saglige grunde taler imod det. 

Vurderingen af sociale og etiske krav foretages på baggrund af det internationale FN-initiativ 

– the Global Compact, som indeholder 10 principper vedrørende menneskerettigheder, 

arbejdsmarked, miljø og anti-korruption (www.unglobalcompact.org) 

Endvidere indgår kriterium 3 fra den internationale standard Social Accountability 8000 – SA 

8000 – i forbindelse med vurdering af tilbudsgiveres sikring af et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø (ILO-konventionens art. 155). 

SA 8000-standardens kriterium 7 indgår ved vurdering af tilbudsgiveres sikring af rimelige 
arbejdstider (ILO-konventionens art. 1). 
 
Endelig indgår SA 8000-standardens kriterium 8 i vurdering af tilbudsgiveres sikring af en 
rimelig aflønning (ILO-konventionen art. 26 og 131). 
 
I forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelseskontrakter 
anvendes kriterium 3, 7 og 8 i SA 8000 som minimumskrav og dermed kontraktkrav. 
Ligeledes vil det være minimums- og kontraktkrav, at leverandøren og dennes 
underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder 
følgende grundlæggende ILO-konventioner: 
 

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 
 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 
 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til 

afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 
 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 

135) 
 
Kontraktbilag om ovenstående CSR-krav (bilag 7) skal anvendes ved udbud af bygge- og 

anlægsarbejder med en samlet kontraktværdi overstigende 3 mio. kr. og ved udbud af 

rådgiverydelser med en samlet kontraktværdi overstigende 1.645.367 kr. (2019-niveau) 

 

2.1. Arbejdsklausuler og sociale klausuler 

Svendborg Kommune stiller krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler indenfor følgende 

to hovedgrupper: 

2. I forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder skal der anvendes den til enhver 

tid gældende arbejdsklausul under henvisning til ILO-konvention nr. 94, der forpligter 

http://www.unglobalcompact.org/
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entreprenøren/leverandøren og dennes underentreprenører/underleverandører til at 

sikre at de medarbejdere, der skal udføre det pågældende arbejde, har løn og 

ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem der gælder på den egn hvor 

arbejdet udføres. Der skal som referenceramme anvendes en kollektiv overenskomst, der 

er repræsentativ for hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Ved 

tjenesteydelseskontrakter benyttes arbejdsklausul når det vurderes formålstjenligt, 

sagligt og proportionelt, som udgangspunkt altid på kontrakter over tærsklen for EU-

udbud. 

3. Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder over 50.000 kr. hvor hovedparten af opgaven 

indeholder fagrelevant arbejde indenfor et fag hvor der uddannes lærlinge, jf. 

erhvervsuddannelsesloven, stilles der krav om social klausul i form af uddannelsesklausul 

med krav om beskæftigelse af én eller flere lærlinge på arbejdet. 

4. Ved udbud af tjenesteydelser, herunder veje og grønne områder samt rådgiverydelser, 

vurderes det om opgaven har en størrelse og varighed, der gør at opgaven bør indeholde 

en social klausul med krav om, at entreprenøren/leverandøren skal beskæftige én eller 

flere ledige/praktikanter/lærlinge på opgaven, alternativt krav om udformning af 

uddannelsespolitik eller andre tiltag. 

Til brug for vurderingen anvendes de af Økonomiudvalget godkendte ”Retningslinjer for 

anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune” (Bilag 3) samt ”Retningslinjer for 

anvendelse af sociale klausuler i Svendborg Kommune” (Bilag 4). 

Til Svendborg kommunes samarbejdspartnere der håndterer udbud på kommunens vegne, er 

udarbejdet ”Rådgivervejledning” (Bilag 5). 

Kontraktbilag (bilag 6) for arbejds- og uddannelsesklausuler skal anvendes som del af 

udbudsmaterialet ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, udbud af driftsopgaver og udbud af 

relevante tjenesteydelser. 

Svendborg Kommune følger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens princip om ”Følg eller 

forklar” i henhold til at kræve uddannelsesklausuler i relevante udbud. 

3. Bygge- og anlægsarbejder - Definitioner 

Udbud af bygge- og anlægsarbejder kan foregå på følgende måder: 
 
 Offentlig licitation 
 Begrænset licitation, med eller uden prækvalifikation 
 Underhåndsbud 
 

Offentlig licitation vil sige, at en ubestemt kreds af firmaer opfordres til at byde ved 
bekendtgørelse i dagspressen eller elektroniske medier (herunder mulighed for annoncering 
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på www.udbud.dk). Alle, der ønsker det, skal have tilsendt udbudsmaterialet (tegninger og 
beskrivelse) og have mulighed for at afgive tilbud. 

 
Ved begrænset licitation med prækvalifikation indkaldes mulige bydende 
ved en bekendtgørelse i dagspressen eller elektroniske midler (herunder mulighed for 
annoncering på www.udbud.dk). Der udvælges herefter mellem 5 og 7 bydende på grundlag 
af dokumenterede oplysninger om deres økonomiske og tekniske formåen. 

 
Ved begrænset licitation uden prækvalifikation indbydes mellem 5 og 7  
bydende, hvoraf mindst 1 af de indbudte skal være en ikke lokal virksomhed.  

 
Tildelingskriteriet ved offentlig eller begrænset licitation er enten  
1.  den laveste pris eller 
2.  det økonomisk mest fordelagtige bud hvor tilbuddene vurderes under hensyntagen til 
forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende opgave, f.eks. pris, kvalitet, byggetid, 
rentabilitet, teknisk værdi, driftsomkostninger, arkitektur og funktion eller påvirkninger af 
miljøet. 

 
Ved underhåndsbud forstås bindende tilbud, der ikke indhentes ved licitation. Der kan 
maksimalt indhentes 3 underhåndsbud på det samme arbejde, dog kan der indhentes et 4. 
bud, hvis udbyder i opfordringen til at afgive bud har forbeholdt sig denne mulighed og det 
sidste underhåndsbud indhentes fra en tilbudsgiver uden for lokalområdet.  
Tildelingskriteriet ved underhåndsbud er enten den laveste pris eller det økonomisk mest 
fordelagtige bud. 

 
Bygge- og anlægsarbejder af samme karakter kan udbydes i licitation med henblik på 
indgåelse af en rammeaftale mellem udbyder og en virksomhed. En rammeaftale må højst 
gælde for en periode på 4 år. 

 
Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen 
forhandle med op til 3 tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Når kriteriet er den laveste pris må der kun forhandles med lavestbydende. 
 
Et udbud kan opdeles i flere fagentrepriser (f.eks. murer, tømrer, VVS, maler m.v.), der 
udbydes hver for sig. Alternativet til udbud i fagentrepriser er enten hovedentreprisen, hvor 
hele anlægsarbejdet udbydes under ét, eller totalentreprisen, hvor både hele anlægsarbejdet 
og rådgivningen (projekteringen) udbydes under ét. En variant er storentreprisen, hvor flere 
mindre fagentrepriser udbydes som én samlet entreprise. 
 
Ved en omvendt licitation prækvalificeres mellem 5 og 7 totalentreprenører til at give bud 
på, hvordan en opgave kan løses indenfor en given budgetmæssig ramme.  
Man indgår herefter kontrakt med den totalentreprenør, hvor man får “flest mursten” for 
pengene. 
 
Et bygge- og anlægsarbejde kan udbydes ud fra et fælles mindstekrav om at indgå i et 
forpligtende samarbejde, en såkaldt partneringaftale. Partneringaftalen indgås mellem 

http://www.udbud.dk/
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bygherre, rådgivere og entreprenør med f.eks. udformning af fælles mål, incitamentsaftaler, 
åbne regnskaber og brug af mere tillidsprægede relationer, hvor alle aktører forsøger at 
medvirke til, at tvister undgås. 
 
Endeligt kan et bygge- og anlægsarbejde også gennemføres som et OPP (Offentlig-Privat 
Partnerskab), hvor kommunen indgår kontrakt med et OPP-selskab der står for alle dele af 
kontrakten og hermed påtager sig risikoen mod at kommunen lejer sig ind i byggeriet 
efterfølgende. Formen egner sig alene til meget store anlægsprojekter og udbydes grundet sin 
kompleksitet ofte som konkurrencepræget dialog. 

 
Ved bygge- og anlægsprojekter over den til enhver tid gældende tærskelværdi for EU-udbud 
gælder Udbudsloven. 

 
Disse regler giver valgfrihed mellem offentligt og begrænset udbud, mens der er forskellige 
tidsfrister alt efter udbudsformen. 

 

3.1. Retningslinjer for valg af entreprisemodel / samarbejdsform 

Fagentreprise  
Anvendes ved såvel større som mindre opgaver, hvor der ønskes sikring af projektets indhold 
og udformning, samt detaljeret styring af projektet.   
 
Modellen giver, alt efter opgavens omfang, op til ca. 15 kontraktparter hvilket medfører, at der 
er en betydelig risiko for, at der opstår tvister mellem 2 eller flere af parterne. 

 
Ansvaret for projektering, byggestyring og tilsyn påhviler bygherren, hvorfor modellen er 
attraktiv for mindre håndværksvirksomheder som ofte ikke besidder de nødvendige 
forudsætninger for at indgå som hoved- eller totalentreprenør. 

 
Entreprisemodellen kræver detaljeret styring af projektforløbet, i såvel planlægnings-, 
projekterings- og udførelsesfasen, hvorfor større projekter (over 4-5 mio. kr.) kræver ekstern 
rådgiverbistand. Der må trods medvirken af ekstern rådgiver påregnes afsat væsentlige 
interne ressourcer til byggestyring ved denne entrepriseform. 

 
Såfremt det vælges, at anvende fagentrepriser ved større projekter, skal der samtidig med 
udbud i fagentreprise være mulighed for, at byde på samtlige entrepriser i hovedentreprise 
som et alternativt tilbud.  
 
Udbudsformen er i denne sammenhæng hovedsageligt begrænset licitation med prækvalifikation 
eller underhåndsbud. Disse udbudsformer muliggør, at der indlægges en vurdering af 
entreprenørernes tekniske- og økonomiske formåen i forbindelse med tilbudsindhentningen. 
Offentlig licitation vil dog kunne forekomme. 
 
Tildelingskriteriet er enten det økonomisk mest fordelagtige bud eller den laveste pris. 
 
Hovedentreprise / storentrepriser 
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Udbudsformen anvendes fortrinsvis ved større opgaver og ved opgaver hvor risiciene for 
tvister ønskes begrænset til ganske få kontraktparter, og når egne ressourcer til byggestyring 
ønskes reduceret. 
 
Ansvaret for projektering og tilsyn er bygherrens, mens ansvaret for byggestyringen ligger 
hos hovedentreprenøren. 
 
Entrepriseformen er dog også velegnet til mindre opgaver, eksempelvis ombygnings- og 
renoveringsopgaver, hvor byggestyringen med fordel varetages af en hovedentreprenør frem 
for af bygherren eller dennes rådgiver. 
Modellen kan anvendes ved alle udbudsformer, herunder EU-udbud. 

 
Tildelingskriteriet er enten det økonomisk mest fordelagtige bud eller den laveste pris. 
 
Totalentreprise 
Anvendes ved opgaver, hvor prisen ønskes kendt og fastlåst inden projekteringen 
igangsættes, og hvor egne ressourcer til projektering og byggestyring ønskes reduceret. 

 
Udbudsformen anvendes fortrinsvis ved større opgaver, men er også velegnet til mindre 
opgaver, da placering af ansvaret for projektering, tilsyn og byggestyring ved 
totalentreprenøren sikrer entydigt ansvarsplacering. 

 
Entrepriseformen kræver et grundigt udarbejdet bygherreprogram med kravspecifikation 
som grundlag for licitationen dersom man ønsker at kende projektet i dets fysiske form, ”vide 
hvad man får”. Denne sikring kræver afsatte ressourcer til udarbejdelse af bygherreprogram. 

 
Modellen kan anvendes ved alle udbudsformer, herunder EU-udbud. 

 
Tildelingskriteriet er enten det økonomisk mest fordelagtige bud eller den laveste pris og ofte 
med en forudgående forhandling om de modtagne tilbud. 

 
Omvendt licitation (totalentreprise) 
Som totalentreprise, dog med den forskel at projektet udbydes i forhold til en fastlagt 
anlægssum, som giver de bydende mulighed for at fremkomme med egne projektforslag, 
hvilket giver bygherren mulighed for at få alternative projektløsninger at vælge mellem. 
 
Tildelingskriteriet vil være efter en af bygherren i forvejen fastlagt model, vægtet i forhold til 
bygherrens prioritering af eksempelvis økonomi, funktion, arkitektur m.v.  

 
Partnering (teamentreprise) 
Anvendes ved opgaver hvor risiciene for tvister og budgetoverskridelser søges elimineret ved 
indgåelse af en samarbejdsaftale mellem alle byggesagens partnere. Herved etableres et 
forpligtende samarbejde. 

 
Der vil typisk være tale om komplicerede opgaver med en større anlægssum. 
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Ansvaret for projektering, tilsyn og byggestyring påhviler teamentreprenøren. 
 

Partnering vurderes af nogle, at være den mindst risikofyldte entrepriseform. Erfaringerne 
viser dog, at dette kræver omhyggelig styring af såvel planlægnings- og byggeprocessen, 
herunder udførligt dokumentationsmateriale ved indgåede aftaler. 

 
Entrepriseformen kræver forholdsvis flere ressourcer afsat af bygherren til afklarings- og 
styringsprocessen. 

 
Udbudsformen er begrænset licitation med prækvalifikation. 

 
Tildelingskriteriet vil altid være det økonomisk mest fordelagtige bud og ofte med en 
forudgående forhandling om de modtagne tilbud. 
 
Under kontraktforhandlingerne skal det afdækkes hvilke arbejder entreprenøren agter at 
udføre, og hvilke han vil lade udføre af underentreprenører. I den forbindelse skal der spørges 
ind til, hvordan entrepriserne påtænkes udbudt og blandt hvilke håndværkere. 
 
Der skal fastlægges procedure for kvalitetssikring herunder udførlig dokumentation af 
indgåede aftaler, afledte konsekvenser, og ansvarsfordeling. 
 
OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) 
Anvendes typisk ved større nyanlæg, hvor der gennem udbud overlades til privat virksomhed 
at designe, projektere, anlægge og varetage driften af f.eks. en skole eller et kontoranlæg over 
en længere periode – typisk 15-25 år. Den private aktør står typisk også for finansieringen. 
 
Ved at inddrage hele opgaveløsningen fra design til vedligehold, kan man fordele risici i 
opgaven systematisk mellem den private virksomhed og kommunen, så den part, der har 
bedst mulighed for at påvirke sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed indtræffer, 
varetager risikoen herfor. OPP kan således som entrepriseform bidrage til at sikre en optimal 
udnyttelse af ressourcerne i det pågældende anlægsprojekt. 
 
Entrepriseformen kræver nøje overvejelse og afdækning af markedet (herunder via teknisk 
dialog) i forhold til mulige OPP-leverandører førend et egentligt udbud kan gennemføres. 
 
Udbudsformen er ofte konkurrencepræget dialog, men begrænset eller offentligt udbud kan også 
anvendes. 
 
Tildelingskriteriet vil være efter en af bygherren fastlagt model, vægtet i forhold til bygherrens 
prioritering af eksempelvis totaløkonomi, funktion, arkitektur m.v.  
 
 

3.2 Retningslinjer for prækvalifikation af tilbudsgivere 

I udbudsannoncen for prækvalifikation skal der angives følgende oplysninger: 
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 Tidsfrist på minimum 15 dage til indmeldelse af interesse i deltagelse i opgaven, 
 om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige 

tilbud, 
 hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud, og 

karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal 
dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor. 

 
De bydende udvælges på grundlag af oplysninger om disses økonomiske og tekniske formåen 
for at sikre, at disse er i stand til at udføre opgaven. 

 
Virksomhedens økonomiske formåen kan godtgøres ved f.eks.: 
 Bankoplysning om virksomhedens omsætning, egenkapital, overskudsgrad og soliditet 

eller ved 
 Fremlæggelse af årsregnskaber for de sidste 2-3 år. 
 Perioderegnskab for tiden fra det sidste regnskabsår. 

 
Virksomhedens tekniske formåen kan godtgøres ved f.eks.: 
 En liste over tilsvarende arbejder indenfor de seneste 5 år (alternativt med krav om 

angivelse af minimum 5 leverancer inden for de seneste 5 år) 
 Oplysninger om virksomhedens håndtering af miljø- og/eller arbejdsmiljøforhold 
 Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede og disses uddannelses- og 

ansættelsesforhold 
 Virksomhedens kvalitetsstyringssystem 

 
Prækvalifikationen evalueres (hvis der modtages flere ansøgninger end der ønskes 
prækvalificeret) ved, at vægte de enkelte kriterier i forhold til hinanden og ved at give de 
enkelte virksomheder karakter (point) for det fremsendte dokumentationsmateriale. Der 
udarbejdes efter udbuddets form en tilpasset evalueringsmodel. 

 
Det er vigtigt, at karakterskalaen tilpasses den enkelte opgaves sværhedsgrad og 
kompleksitet, således at et firma med 15 ansatte får samme karakter som et firma med 200 
ansatte, hvis man på forhånd har vurderet, at et firma med 15 eller flere ansatte har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare den pågældende opgave.      

 

3.3. Aftale for udbud af bygge- og anlægsarbejder under tærskelværdien for EU-udbud i 

Svendborg Kommune 

Med “byggeudgift” forstås nedenfor håndværkerudgifter inkl. uforudselige udgifter, men 
ekskl. udgifter til rådgivere og omkostninger. Alle beløb ekskl. moms. 
 
A Offentlig licitation 

Udbudsformen anvendes typisk ved større bygge- og anlægsarbejder, hvor der 
ønskes størst mulig konkurrence.  

 
Sagsgang 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og tildelingskriterie(r). 
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 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet. 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsresultatet ved EU-udbud. 

 
B Begrænset licitation med prækvalifikation 

Udbudsformen anvendes ved større bygge- og anlægsarbejder, hvor man, i 
modsætning til offentlig licitation ønsker at begrænse antallet af tilbudsgivere, ud 
fra en betragtning om, at de reelle konkurrenceforhold er sikret i den 
pågældende sag.  
 
Udbudsformen anvendes i udstrakt grad ved EU-udbud.     

 
Der prækvalificeres mellem 5 og 7 bydende på grundlag af oplysninger om deres 
økonomiske og tekniske formåen. 
Kriteriernes vægtning afpasses den konkrete opgave. 

  
Sagsgang 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og 

prækvalifikationsmodel 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om resultatet af prækvalifikationen  
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterierne 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet 

 
C Begrænset licitation uden prækvalifikation 
 
   1)  Der indbydes mellem 5 og 7 bydende. 
   2)  De indbudte firmaer vælges ud fra følgende interne kriterier 
   -  faglig kompetence 
   -  kapacitet 
   -  soliditet     

  -  samarbejdsevne 
   -  opgavefordeling - generelt 

 
Kriteriernes vægtning afpasses den konkrete opgave, inden denne udbydes.  

 
3)  mindst 1 af de bydende skal være udenbys firma.   
4) Ved vedvarende bygge- og anlægsvirksomhed må der ikke indbydes den 

samme kreds af virksomheder ved hvert udbud. 
 

Når kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, 
kan bestemmelserne i pkt. 3 og 4 fraviges. 
 
Udbudsformen må også benyttes på opgaver under 3 mio. kr., herunder udbud 
af fagentrepriser, hvor der indbydes mellem 3-7 firmaer. 
 

Ved indbydelse af håndværkere og entreprenører til afgivelse af tilbud på bygge- 

og anlægsarbejder må der alene udvælges virksomheder, der er registreret og 
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godkendt på Svendborg Kommunes leverandørliste – 

https://www.comdia.com/svendborgkommune/offentligleverandoer.aspx 

 
 Sagsgang 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og tildelingskriterie(r) 

ved opgaver over 3 mio. kr. 
 CETS beslutter, hvilke firmaer der indbydes til at afgive bud ved opgaver over 

3 mio. kr. 
 CETS vælger, hvilke firmaer der indbydes til at afgive bud ved opgaver under 

3 mio. kr. hvor denne udbudsform benyttes. 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet 

 
D Underhåndsbud 

Underhåndsbud kan indhentes på arbejder op til maks. 3 mio. kr., medmindre 
1) der er tale om delarbejder, hvis anslåede værdi er maks. 500.000 kr., og den 
samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 % af de samlede arbejders 
værdi, 
2) arbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan 
fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse forsknings- og udviklingsopgaver 
eller reparations- og ombygningsarbejder eller arbejdet af tvingende 
sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes, 
3) der ved en licitation ikke er indkommet egnede eller forskriftsmæssige bud 
eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige 
udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt, 
4) kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet, eller arbejdet supplerer et 
arbejde der har været udbudt i licitation, og arbejdet på grund af uforudsete 
forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde, og ordren 
tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre 
udbyderen kan påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen kan lade 
andre udføre arbejdet. 
    

Når den samlede værdi af et arbejde overstiger 300.000 kr., skal der indhentes 3 
underhåndsbud på det samme arbejde. Dog kan der indhentes et 4. 
underhåndsbud fra en tilbudsgiver dersom denne er udenfor lokalområdet og 
der i opfordringen til at afgive bud er forbeholdt denne mulighed. 
 
Ved indbydelse af håndværkere og entreprenører til afgivelse af tilbud på bygge- 

og anlægsarbejder må der alene udvælges virksomheder, der er registreret og 

godkendt på Svendborg Kommunes leverandørliste – 

https://www.comdia.com/svendborgkommune/offentligleverandoer.aspx 

                   Sagsgang 
 CETS vælger udbudsform og tildelingskriterie(r) ved opgaver under 3 mio. 

kr. 

https://www.comdia.com/svendborgkommune/offentligleverandoer.aspx
https://www.comdia.com/svendborgkommune/offentligleverandoer.aspx


Bilag til Svendborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik   
15/31468 
Revideret og godkendt af Økonomiudvalget d. 21. maj 2019 
  
 

 
 26 

 CETS antager laveste tilbud under forudsætning af, at tilbuddet ligger inden 
for den godkendte budgetmæssige ramme. 

 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet ved opgaver 
over 500.000 kr. 

 
E                  Rammeaftaler 

Tilbud indhentes i begrænset licitation eller underhåndsbud efter dette regelsæt, 
fortrinsvis blandt lokale håndværkere. 
    

                    Sagsgang 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og tildelingskriterier 
 CETS vælger håndværkere    
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet 

 
F                  Partneringaftaler 

Ved opgaver under den til enhver tid gældende EU-tærskelværdi indhentes 
tilbud i begrænset licitation med prækvalifikation efter dette regelsæt.  

   
Når opgaven er over tærskelværdien indhentes tilbud i begrænset udbud efter 
Udbudsloven og dette regelsæt. 

 
                    Sagsgang 

 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og 
prækvalifikationsmodel 

 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om resultatet af prækvalifikationen 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterierne 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet 

 
G                  Totalentrepriser (herunder omvendt licitation) 

Udbudsmodellen anvendes ved større bygge- og anlægsarbejder, hvor ansvaret 
ønskes begrænset til kun en kontraktpart (totalentreprenøren). 

  
Ved opgaver under den til enhver tid gældende EU-tærskelværdi indhentes 
tilbud i begrænset licitation med prækvalifikation. 

 
Når opgaven er over tærskelværdien indhentes tilbud i offentlig eller begrænset 
licitation efter Udbudsloven. 

 
                    Sagsgang 

 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og 
prækvalifikationsmodel 

 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om resultatet af prækvalifikationen  
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterierne 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet  

 
H  OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) 
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Udbudsmodellen egner sig alene til meget store anlægsprojekter og udbydes 
grundet sin kompleksitet ofte som konkurrencepræget dialog. 

 
Sagsgang 

 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsform og tildelingskriterie(r). 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet. 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender udbudsresultatet ved EU-udbud. 

 

3.4. Aftale for udbud af bygningsvedligeholdelse 

Der gennemføres løbende udbud på rammeaftaler af drift og vedligehold af bygninger på 

udvalgte områder, hvorfor at der kan være indgået forpligtende aftaler med bestemte 

håndværkere. I denne situation skal nedenstående ikke følges. 

1. Planlagt vedligeholdelse 
Ved arbejder med en samlet værdi op til 100.000 kr., kan der indhentes ét 
underhåndsbud fra bygningens sædvanlige håndværkere. 
 
Ved arbejder over 100.000 kr. indhentes som minimum 2 underhåndsbud. 
Mindre udbud kan gennemføres med et minimum af udbudsmateriale. 

 
2. Akut vedligeholdelse 

Udføres som hovedregel af bygningens sædvanlige håndværkere i regning, hvis 
arbejdets samlede værdi ikke overstiger 100.000 kr. 
 
Ved arbejder over 100.000 kr. indhentes som minimum 2 underhåndsbud. 
Mindre udbud kan gennemføres med et minimum af udbudsmateriale. 

 

3.5. Regler for sikkerhedsstillelse 

Almindelige Betingelser (AB 18) kræver, at sikkerhedsstillelsen skal svare til 15 % af 
kontraktsummen og at sikkerheden nedskrives til 10 % ved afleveringstidspunktet. 
Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 2 % ved 1-års eftersynet og frigives helt i  
forbindelse med 5-års eftersynet. 
 
   
Svendborg Kommune har fastsat følgende særlige bestemmelser om   
sikkerhedsstillelse: 
 

 Ved kontraktbeløb op til 1.00.000 kr. kræves der som udgangspunkt aldrig 
sikkerhedsstillelse, men særlige behov for sikkerhed i den konkrete entreprise, fx 
ved risikobetonede projekter, kan medføre krav om sikkerhedsstillelse. 

 
 Ved kontraktbeløb over 1.000.000 kr. kræves altid sikkerhed i henhold til AB 18. 
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Alle beløb er ekskl. moms 
 
Ønskes der sikkerhed, skal det fremgå af udbudsmaterialet. 
 

3.6. Aftale for EU-udbud af rådgiverydelser til bygge- og anlægsarbejder 

Rådgiverydelser 

Definitioner 
 

Ved udbud af rådgiverydelser over den til enhver tid gældende EU-tærskelværdi gælder 
Udbudsloven. 
 
Udbudsloven har fem udbudsformer: 

 Offentligt udbud 
 Begrænset udbud 
 Udbud efter forhandling 
 Konkurrencepræget dialog 
 Innovationspartnerskaber 
 Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse 
 Projektkonkurrence 

 
Offentligt udbud betyder, at alle interesserede kan afgive bud. Metoden er normalt ikke 
egnet ved arkitekt- og ingeniørydelser, hvor tilliden til rådgiverne spiller en særlig rolle. 

 
Begrænset udbud vil sige, at kun virksomheder, der bliver opfordret dertil, kan afgive bud. 
Der skal som minimum udvælges 5 rådgivere efter en forudgående prækvalifikationsrunde 
til at afgive bud. Udvælgelse af rådgiver blandt de bydende sker efter tildelingskriterier fastsat 
af bygherren. 

 
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, enten baseret på 100 % 
økonomi eller som forholdet mellem bedste kvalitet og pris. 

 
I det sidste tilfælde opstilles der ud over prisen yderligere underkriterier i prioriteret orden 
og/eller med indbyrdes vægtning. 

 
Udbud efter forhandling betyder at aftalens vilkår forhandles med en eller flere udvalgte 
tilbudsgivere. 
 
Udbud efter forhandling uden forudgående bekendtgørelse kan anvendes når man først 
har gennemført et offentligt eller begrænset udbud, hvor der fx ikke afgives egnede tilbud 
eller ikke er modtaget egnede ansøgninger om deltagelse. 
 
Konkurrencepræget dialog anvendes alene ved meget komplekse kontrakter hvor udbyder 
ikke på forhånd er i stand til at præcisere de tekniske, retlige eller finansielle forhold i 
forbindelse med projektet. Der kan også være tale om, at ordregivers behov ikke kan 
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imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger eller at kontrakten omfatter 
design eller innovative løsninger. 

 
Udbudsformen er opdelt i 2 faser, hvor der i første fase gennemføres en 
prækvalifikationsrunde (minimum 3 prækvalificerede) hvorefter udbyder går i dialog med de 
prækvalificerede. I anden fase opfordres de prækvalificerede til at afgive bud baseret på den 
løsning der er drøftet med den enkelte i dialogfasen. 
 
Innovationspartnerskaber kan anvendes hvis man ønsker at udvikle en innovativ vare, 
tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet. 
 
Udbudsformen er opdelt i 3 faser, fordelt på et udbudsforløb, et innovationsforløb og et 
eventuelt indkøb af den udviklede ydelse. 
 
Projektkonkurrence. En opgave kan endelig også udbydes som en projektkonkurrence via 
en EU-bekendtgørelse med et begrænset antal deltagere. Aftalen om den videre projektering 
kan herefter forhandles med vinderen af konkurrencen uden fornyet udbud. 

 
Projekteringsydelsen udbydes efter normal praksis på baggrund af et program, og at det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud antages. 
 
Sagsgang: 

 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender den eller de anbefalede rådgivere i 
henhold til SKI-aftalerne eller den valgte rådgiver efter gennemførelse af eget EU-
udbud. 

 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender prækvalifikationsmodellen. 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om resultatet af prækvalifikationen. 
 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterierne (gælder ikke SKI-

miniudbud). 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet og valg af rådgiver. 

3.6.1 Aftale for udbud af rådgiverydelser (> 300.000 kr. – < EU's tærskelværdi) 

 
Ved indkøb af rådgiverydelser under tærskelværdien for EU-udbud skal det uanset 

kontraktens værdi indledningsvist vurderes om kontrakten har klar grænseoverskridende 

interesse. Dette vurderes ud fra følgende aspekter: 

 1) Kontraktens genstand (typen af kontrakt) 

 2) Kontraktens anslåede værdi 

 3) Kontraktens varighed 

 4) Forholdene i den pågældende branche, herunder størrelse, struktur og handelspraksis samt  

 5) Det geografiske sted hvor kontrakten skal udføres. 
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Såfremt kontrakten er af begrænset værdi og varighed, ydelsen kræver tilstedeværelse helt 

eller delvist i Svendborg og der er flere danske virksomheder der kan udføre opgaven, så er 

udgangspunktet at der ikke er klar grænseoverskridende interesse. Dette gælder også såfremt 

kontrakten forudsætter et særligt kendskab til dansk lovgivning om fx tekniske forhold eller 

lign. 

Vurderingen dokumenteres sammen med sagen i øvrigt. Udbud og Kontraktstyring yder 

rådgivning til vurderingen i nødvendigt omfang. 

Kontrakter med klar grænseoverskridende interesse annonceres altid offentligt på udbud.dk 

og øvrige relevante portaler med bistand fra Udbud og Kontraktstyring. Ved kontrakter uden 

klar grænseoverskridende interesse kan der indhentes tilbud direkte hos markedet på 

baggrund af en markedsafsøgning, således at købet sker på markedsmæssige vilkår. 

For aftaler om varer og tjenesteydelser med en anslået kontraktværdi > 300.000 kr. og < 

1.645.367 kr., indhentes tilbud fra min. 3 tilbudsgivere, hvoraf 1 ikke er lokal. Der kan 

indhentes tilbud fra flere end 3, men i så fald skal det begrundes hvorfor. F.eks. med baggrund 

i konkurrencehensyn. Der endvidere også foretages annoncering på udbud.dk, såfremt det 

vurderes mere fordelagtigt at have en offentlig konkurrenceudsættelse af kontrakten. 

Ved alle tilbudsindhentninger gælder de almindelige forvaltningsmæssige principper om 

saglighed, økonomisk ansvarlig forvaltning, forbuddet med varetagelse af uvedkommende 

hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

 
Såfremt der gennemføres offentlig annoncering efter rådgivere, skal det som 
udgangspunkt altid gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation, idet det 
grundet mange rådgivere er nødvendigt, at indsnævre konkurrencefeltet. 

 
I udbudsannoncen for prækvalifikation skal der som minimum angives følgende oplysninger: 

 
 Beskrivelse af den (projekterings)opgave der ønskes løst, 
 om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller økonomisk mest 

fordelagtige tilbud, 
 hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud, og 
 karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal 

dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor (evt. 
med angivelse af hvad der vægtes højest). 

 
De bydende kan udvælges på grundlag af oplysninger om disses økonomiske og tekniske 
formåen for at sikre, at disse er i stand til at udføre opgaven. 

 
Virksomhedens økonomiske formåen kan godtgøres ved f.eks.: 
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 Bankoplysninger om virksomhedens omsætning, egenkapital, overskudsgrad og 

soliditet eller ved fremlæggelse af årsregnskaber for de sidste 2-3 år (sidstnævnte 
bør kun kræves hvis relevant). 

 Perioderegnskab for tiden fra det sidste regnskabsår. 
 

Virksomhedens tekniske og faglige formåen kan godtgøres ved f.eks.: 
 

 En liste over tilsvarende arbejder indenfor de seneste 5 år (alternativt med krav om 
angivelse af minimum 5 leverancer inden for de seneste 5 år). 

 Oplysninger om virksomhedens håndtering af miljø- og/eller arbejdsmiljøforhold. 
 Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede og disses uddannelses- og 

ansættelsesforhold (kan typisk kræves ved, at der skal vedlægges oplysninger på de 
personer som tilbudsgiver agter at benytte til den udbudte opgave). 

 Virksomhedens kvalitetsstyringssystem. 
 

Prækvalifikationen evalueres (hvis der modtages flere ansøgninger end der ønskes 
prækvalificeret) ved, at vægte de enkelte kriterier i forhold til hinanden og ved at give de 
enkelte virksomheder karakter (point) for det fremsendte dokumentationsmateriale. Der 
udarbejdes efter udbuddets form en tilpasset evalueringsmodel. 

 
Det er vigtigt, at karakterskalaen tilpasses den enkelte opgaves sværhedsgrad og 
kompleksitet, således at et firma med 15 ansatte får samme karakter som et firma med 200 
ansatte, hvis man på forhånd har vurderet, at et firma med 15 eller flere ansatte har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare den pågældende opgave.      
 
Efter gennemført prækvalifikation udsendes udbudsmaterialet til de prækvalificerede efter at 
alle øvrige ansøgere har fået besked. I udbudsmaterialet angives som minimum en udførlig 
beskrivelse af opgaven, herunder kravspecifikation, udbudsbetingelser, herunder formkrav, 
tilbudsfrist, tildelingskriterium med oplysning om tildelingen sker efter det økonomisk mest 
fordelagtige bud eller laveste pris samt udkast til rådgiverkontrakt. 
 
Ved opgaver, som kræver specialistviden, kan underhåndsbud indhentes fra rådgivere uden 
for lokalområdet. 
 
Sagsgang, byggeri og anlægsprojekter med rådgiverydelser  

 Teknik- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterierne og udbudsform. 
 CETS vælger rådgiver i henhold til SKI-aftalerne eller efter gennemført 

tilbudsindhentning/annonceret udbud. 
 Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om udbudsresultatet og valg af rådgiver. 

 

3.6.2. Aftale for udbud af rådgiverydelser (< 300.000 kr.) 

Ved aftaler om varer og tjenesteydelser med en anslået kontraktværdi < 300.000 kr., kan der 

indhentes tilbud direkte fra én eller flere tilbudsgivere, afhængigt af kontrakttype og 
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markedet. Dette forudsætter dog, at der er foretaget en vurdering af, at der ikke foreligger en 

klar grænseoverskridende interesse på den efterspurgte ydelse, jf. vurderingen s. 28-29. 

Rådgivere til den konkrete opgave vælges ud fra følgende interne kriterier: 
 faglig kompetence 
 aktuelle referencer 
 kapacitet 
 eventuelle ønsker om rådgivervalg fra fagforvaltningerne 
 opgavefordeling - generelt 

 
Dokumentationsmaterialet kan suppleres med interviews af firmaerne. 

 
Kriteriernes vægtning afpasses den konkrete opgave. 
 
Ved alle tilbudsindhentninger gælder de almindelige forvaltningsmæssige principper om 
saglighed, økonomisk ansvarlig forvaltning, forbuddet med varetagelse af uvedkommende 
hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

 
Ved opgaver, som kræver specialistviden, kan tilbud indhentes fra rådgivere uden for 
lokalområdet. 

 
Sagsgang, byggeri og anlægsprojekter med rådgiverydelser  

 CETS vælger det økonomisk mest fordelagtige bud, baseret på enten 100 % vægtning 
på økonomi eller som det bedste forhold mellem kvalitet og pris. 

 CETS vælger rådgiver i henhold til SKI-aftalerne eller efter egen gennemført 
tilbudsindhentning (underhåndsbud). 
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Bilag 3: 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 & Udbud 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 18. juni 2013 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.  

Beskæftigelsesministeriet har i 2014 offentliggjort vejledning nr. 9472 af 30. juni om vejledning til 

cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, der bl.a. uddyber og redegør for de 

nugældende internationale regler på området. 

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. 
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3. Omfattede kontrakter 

3.2.1 Bygge- og anlægsopgaver 

Ved udførelse af bygge- og anlægsopgaver som Svendborg Kommune gennemfører, skal der som 

udgangspunkt altid indsættes en arbejdsklausul i kontrakten med den vindende tilbudsgiver. 

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. Herudover anvendes arbejdsklausulen på kontrakter og rammeaftaler når 

det vurderes formålstjenligt og sagligt. 

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. 
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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. 

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. 

Ved bygge- og anlægsarbejder skal kontraktbilag for arbejds- og uddannelsesklausuler anvendes. 

 

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført 

for Svendborg Kommune 

1. Forpligtelsen 

Entreprenøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som Entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i 

Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre 

gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst 

indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som 

gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter. 

 

Flere overenskomster, der er indgået med samme arbejdsgiverforening og under samme 

lønmodtagerorganisation og med vilkår, der må anses for ensartede og som samlet er landsdækkende, 

anses i denne forbindelse også som én overenskomst, som gælder på hele det danske område. 

 

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører orienterer de 

ansatte om de gældende arbejdsvilkår samt denne Arbejdsklausul med dertil hørende krav.   
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1.1. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation 

Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis 

samt orienteres, af Entreprenøren, om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og 

arbejdsvilkår. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig 

opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved 

fremvisning af billedlegitimation. 

 

1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underentreprenører samt krav til 

skiltning 

Svendborg Kommune skal skriftligt orienteres om, hvilke underentreprenører Entreprenøren anvender 

i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. 

Entreprenøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Svendborg 

Kommune om, hvilke underentreprenører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret 

periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. 

Svendborg Kommune kan konkret stille krav til, at Entreprenøren skilter med, hvilke virksomheder, 

der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. 

Entreprenøren er til enhver tid underlagt Svendborg Kommunes instruktioner omkring ophold på 

arbejdspladsen. Svendborg Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke 

instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket 

ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv. 

 

1.3. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere  

Entreprenøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Entreprenøren eller dennes underentreprenører har 

anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en 

kvittering for anmeldelsen til Svendborg Kommune straks efter anmeldelsen. 

 

2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen 

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse. 

Al dokumentation og redegørelse skal fremsendes på dansk eller engelsk.   

 

2.1. Dokumentation 
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Entreprenøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Svendborg 

Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Entreprenørens og dennes 

underentreprenørers overholdelse heraf. Svendborg Kommune kan adspørge dokumentation om 

relevant dokumentation fra Entreprenørens eller dennes underentreprenørers medarbejdere, såfremt 

det må være aktuelt.   

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, 

opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Entreprenøren har 

anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan 

Svendborg Kommune i den konkrete sag anmode Entreprenøren om at fremsende andre relevante 

dokumenter. 

 

2.2. Redegørelse 

Såfremt Svendborg Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Entreprenøren efter påkrav, 

fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere 

hinanden, ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. 

Entreprenøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de 
tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. 
Svendborg Kommune kan i den konkrete sag anmode Entreprenøren om at uddybe andre relevante 
forhold. 
 

2.3. Frister 

Dokumentationen skal være Svendborg Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets 

modtagelse. Redegørelsen skal være Svendborg Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter 

påkravets modtagelse. 

 

2.4 Videregivelse af dokumentation 

Svendborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som 

dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller 

Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes 

virksomhed. 

Svendborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som 

dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er 

mistanke om et begået strafbart forhold. 
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3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen 

Entreprenørens eller dennes underentreprenørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid 

berettige Svendborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ved væsentlig misligholdelse 

forstås f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af Arbejdsklausulen, jf. afsnit 1 og 2. 

Ifalder Entreprenøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne 

ikke for pligten til at opfylde kontrakten. 

 

3.1. Sanktioner ved Entreprenørens overtrædelse til klausulens afsnit 1.  

Svendborg Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede 

krav fra Entreprenørens eller underentreprenørers ansatte.  

 

Entreprenøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag 

svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1000 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er 

bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Entreprenørens vederlag. 

Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende: 

 Kontraktens genstand og størrelse 

 Overtrædelsens karakter og omfang 

 Entreprenørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør. 
 

3.2. Sanktioner ved Entreprenørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 

Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag 

svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2000 kr. pr. dag indtil Entreprenøren har 

imødekommet Svendborg Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Entreprenørens vederlag.  

 

3.3. Sanktioner ved Entreprenørens og/eller underentreprenørers overtrædelse af klausulens 

afsnit 1 og/eller afsnit 2 

Såfremt Entreprenøren og/eller dennes underentreprenører overtræder klausulens afsnit 1 og/eller 

afsnit 2, er Svendborg Kommune berettiget til at bestemme, at Entreprenøren og/eller dennes 

underentreprenører afskæres fra, at opnå fremtidige kontrakter udbudt i underhåndsbud eller indbudt 

licitation samt at kunne godkendes som underentreprenør, i en tidsafgrænset periode eller indtil det er 

dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden. 

Ved konkret fastsættelse af tidsperiode vil der lægges vægt på følgende: 
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 Kontraktens genstand og størrelse 

 Overtrædelsens karakter og omfang 

 Entreprenørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør. 
 

Sanktionen kan besluttes uafhængigt af sanktionerne i afsnit 3.1-3.2. 

 

4. Kontrolforanstaltninger 

Svendborg Kommune eller dennes stedfortræder vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre 

forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at sikre 

overholdelse af Arbejdsklausulen. 

 

7. Håndhævelse 

Der gennemføres løbende en effektiv kontrol i forhold til, at sikre kontrol med at Svendborg 

Kommunes arbejdsklausul overholdes. Kontrollen gennemføres i samarbejde med Den Fælles 

Fynske Kontrolenhed, der som udgangspunkt foretager den opsøgende kontrol hos leverandører og 

entreprenører samt foretager egentlige kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i 

arbejdsklausulens bestemmelser, jf. afsnit 2 og 4. 

Kontrollen er derfor dels opsøgende i forhold til at sikre en dialog med leverandører og 

entreprenører om arbejdsklausulens forpligtelser, omfang og sanktioner, og dels udførende i forhold 

til gennemførelse af egentlige kontroller, herunder indhentning af dokumentation samt fysiske 

kontrolbesøg. 

Afgørelser om konkrete sanktioner, jf. arbejdsklausulens afsnit 3, gennemføres alene af Svendborg 

Kommune. 

 

/Økonomiudvalget 

Den 18. juni 2013 

[Revideret 19. april 2016] 
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Bilag 4: Retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler i 

Svendborg Kommune 

1. Indledning 

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler på Svendborg Kommunes opgaver blev 

første gang vedtaget d. 18. juni 2013 af Økonomiudvalget på baggrund af ønske om, at Svendborg 

Kommune skulle bidrage til skabelsen af flere praktikpladser ved hjælp af krav hertil på kommunalt 

udbudte opgaver. 

Efter brug af retningslinjerne igennem fem år har der vist sig et behov for en revision, da 

retningslinjernes oprindelige udformning betyder, at uddannelsesklausuler fremadrettet kun i meget 

begrænset omfang vil kunne finde anvendelse, og at de indtil nu anvendte krav kun har medført en 

begrænset effekt i forhold til skabelsen af nye praktikpladser. Revisionen af retningslinjerne er 

samtidig foretaget på baggrund af ønske fra og efter dialog med håndværker- og 

industriorganisationerne samt faglige organisationer, om en langt mere udbredt brug af krav til 

lærlingebeskæftigelse på Svendborg Kommunes opgaver. 

Denne revision er mundet ud i en ny model for krav til lærlinge på kommunale opgaver. 

Udgangspunktet er, at entreprenører og håndværkere skal have lærlinge på de opgaver, der løses for 

Svendborg Kommune og hvor der indenfor faget er mulighed for at uddanne sig. 

Retningslinjerne henvender sig til administrationens brug af uddannelses- og øvrige sociale 

klausuler (tilsammen Svendborg Kommunes sociale klausuler) på kommunale opgaver, der skal 

udbydes. Uddybende vejledning til brug for rådgivere fremgår af bilag 5, herunder beregning af 

lærlingepotentiale på større opgaver. 

 

2. Definition og formål 

En uddannelsesklausul er en blandt flere såkaldte sociale klausuler, som er blevet udbredt i de 

senere år. En social klausul er et vilkår overfor den leverandør der vinder et udbud, og som 

indebærer en nærmere social forpligtelse for leverandøren. En uddannelsesklausul kan f.eks. 

forpligte en entreprenør til, at et bestemt antal af de personer, der anvendes til at opfylde den 

udbudte kontrakt, skal være personer i lærlingeforløb, dvs. i en form for erhvervsuddannelse, hvor 

der både indgår skoleophold og praktikplads på en virksomhed. 

Det primære mål med uddannelsesklausulerne er at skaffe praktikpladser i forbindelse med 

erhvervsuddannelser inden for virksomhedens faglige område, dvs. f.eks. tømrere, malere, 

elektrikere og vvs. Flere praktikpladser kan bidrage til at flere unge får en uddannelse. 

Uddannelsesklausuler kan dog også omfatte krav til praktikanter eller elever indenfor andre 

fagområder. 



Bilag til Svendborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik   
15/31468 
Revideret og godkendt af Økonomiudvalget d. 21. maj 2019 
  
 

 
 41 

Øvrige sociale klausuler anvendes som udgangspunkt, hvor lærlingebeskæftigelse ikke er mulig, og 

hvor der i stedet kan stilles krav om beskæftigelse af ledige eller særlige grupper af ledige. 

Beskæftigelse af ledige på kommunalt udbudte opgaver kan bidrage til, at flere ledige får genskabt 

en tilknytning til arbejdsmarkedet eller på sigt kommer i ordinær beskæftigelse. 

 

3. Anvendelsesområde 

3.1 Målgruppe for uddannelsesklausulerne 

Uddannelsesklausulen pålægger virksomhederne at beskæftige lærlinge på de kommunale bygge- 

og anlægsopgaver eller tjenesteydelsesopgaver. 

Målgruppen for uddannelsesklausulerne er primært personer i lærlingeforløb. Ved personer i 

lærlingeforløb forstås: 

 

Arbejdstagere med hvem leverandøren indgår eller har indgået en 

uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet 

af en lignende ordning i et andet EU-land 

 

 

Reglerne omfatter alene de udførende fag, eksempelvis tømrer, murer, maler, elektriker o. lign., og 

således ikke de tilknyttede rådgiverydelser eller leverandørens øvrige omkostninger og 

administrationen af aftalen. Reglerne er ligeledes ikke gældende for leverancer, herunder 

eksempelvis materialer, der indkøbes eller produceres på fabrik, uanset om dette sker i Danmark 

eller i udlandet. 

3.2 Omfattede aftaler og kontrakter 

3.2.1 Generelle principper for krav om lærlinge på bygge- og anlægsopgaver 

Svendborg Kommune benytter som oftest udbudsformerne underhåndsbud og indbudt licitation, 

hvor der via leverandørlisten inviteres virksomheder indenfor de respektive fag. Leverandørlisten er 

tilgængelig via www.comdia.dk/svendborgkommune. 

På leverandørlisten tager den enkelte virksomhed stilling til om der er lærlinge ansat i 

virksomheden, hvilket via rubrik erklæres tro-og-love. Virksomheden forpligter sig samtidig til, at 

holde erklæringen ajour i den tid virksomheden står anført på leverandørlisten. Dvs. hvis en 

lærlingeansættelse ophører, og der ikke ansættes en ny, skal erklæringen om aktuel 

lærlingebeskæftigelse fjernes og der tages stilling til en af nedenstående valgmuligheder. 

http://www.comdia.dk/svendborgkommune
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Virksomheder der ikke har lærlinge beskæftiget, men som ønsker at indgå i dialogmøde med 

erhvervsskole med henblik på indgåelse af uddannelsesaftale (herunder flere former) om 

lærlingebeskæftigelse, kan tro-og-love erklære dette via rubrik og forpligter sig dermed til, at 

kontakte erhvervsskolen. Møde og uddannelsesaftale med erhvervsskole skal dokumenteres overfor 

Svendborg Kommune før virksomheden kan inviteres til, at afgive tilbud på opgaver. 

Virksomheder der ikke har lærlinge ansat, og som ikke ønsker at beskæftige lærlinge, afkrydser 

dette i særskilt rubrik. 

Følgende principper er gældende ved krav om beskæftigelse af lærlinge på kommunale opgaver: 

 Hovedparten af opgaven skal bestå af fagrelevant arbejde og opgaven skal være egnet til 

lærlingebeskæftigelse, hvilket vurderes af faglig bestiller hos Svendborg Kommune. På 

opgaver hvor dette vurderes opfyldt inviteres virksomheder, i henhold til valgt udbudsform 

indenfor det pågældende fag via leverandørlisten og som tro-og-love erklærer, at have 

lærlinge ansat eller som kan fremvise aftale om kommende lærlingeansættelse, til at afgive 

tilbud på opgaven. 

 Opgaver hvor en meget lille del af den samlede opgave reelt kunne udføres en af lærling 

som fagrelevant arbejde, undtages. 

 Opgaver der jf. branchekutyme, udelukkende udføres af ufaglært arbejdskraft er undtaget. 

 Opgaver hvor Svendborg Kommune har et umiddelbart og akut behov for opgaveløsning 

undtages. 

 Ved bestilling af opgaver indenfor fag hvor der grundet en generel mangel på lærlinge kun 

er relativt få virksomheder, der beskæftiger lærlinge, og der ikke kan sikres en effektiv 

konkurrencesituation over gentagne projekter, kan det tillades også at invitere virksomheder, 

der ikke beskæftiger lærlinge. 

3.2.2 Bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. 

På mindre bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. som Svendborg Kommune udbyder, gælder 

følgende regler for krav, dokumentation og kontrol til lærlingebeskæftigelse inddelt efter 

opgavestørrelse: 

Opgavestørrelse Krav Dokumentation Kontrol 

< 50.000 kr. Ingen til lærlinge 

 

Ingen Ingen 

 

50.000 kr. – 299.999 kr. 

 

Krav om tilknyttet 

lærling på vunden 

Som udgangspunkt 

ingen. Svendborg 

Kommune kan dog 

kræve gyldig 

uddannelsesaftale 

Midlertidig 

udelukkelse fra 

leverandørlisten 

i tilfælde af 

manglende 
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opgave 

 

Vilkår fremgår af 

leverandørliste. 

 

fremsendt ved evt. 

tvivl om 

kravoverholdelse. 

 

lærling. 

 

300.000 kr. – 2,99 mio. kr. Krav om tilknyttet 

lærling på vunden 

opgave. 

 

På større opgaver med 

stor andel af 

fagrelevant arbejde 

stilles krav om 

tilknytning af flere 

lærlinge 

 

Vilkår fremgår af 

leverandørliste samt  

aftale/kontrakt. 

 

Gyldig 

uddannelsesaftale 

fremsendes ved vunden 

opgave. 

 

Bod i forhold til 

manglende 

tilknytning af 

lærling. 

 

Midlertidig 

udelukkelse fra 

leverandørlisten 

i tilfælde af 

manglende 

lærling. 

 

3.2.3 Bygge- og anlægsopgaver over 3 mio. kr. 

På større bygge- og anlægsopgaver omkring eller over 3 mio. kr. gælder følgende regler for krav, 

dokumentation og kontrol til lærlingebeskæftigelse: 

Opgavestørrelse Krav Dokumentation Kontrol 

 

 

 

 

 

Konkret 

lærlingepotentiale 

beregnes af rådgiver med 

udgangspunkt i 

 

Fremsendelse af gyldige 

uddannelsesaftaler, 

beskæftigelsesplan for 

projektet, opfølgning på 

 

Bod såfremt krav 

til 

årsværk/timeandel 

ikke opfyldes. 
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Ca. 3 mio. – 100 mio. 

kr. 

 

maksimering af 

lærlingepotentialet. Der 

kræves på opgaven et 

konkret antal lærlinge 

årsværk/timeantal 

beskæftiget. 

 

Vilkår fremgår af 

kontrakt. 

 

 

byggemøder m.v. 

 

 

Evt. midlertidig 

udelukkelse fra 

leverandørlisten i 

tilfælde af 

manglende 

opfyldelse af 

krav. 

 

 

Er udbuddet egnet til at indeholde krav om uddannelsesklausul, vurderes det som udgangspunkt 

muligt at beskæftige min. 10 % lærlinge af det samlede timetal for faglærte, der anvendes til at 

opfylde kontrakten. Kravet skal være højere såfremt potentialet er tilstede. Der må dog ikke stilles 

krav om beskæftigelse af et forholdsvis større antal lærlinge, end der sædvanligvis er mulighed for 

at beskæftige på opgaven. Det fastsatte krav kan opfyldes af entreprenøren ved benyttelse af 

allerede ansatte lærlinge samt nyansatte lærlinge. Fremgangsmåde til beregning af lærlingeandel 

fremgår af bilag 5 – rådgivervejledning, og skal benyttes af Svendborg Kommunes tilknyttede 

rådgiver. 

Tilsvarende kan kravet frafaldes eksempelvis for opgaver eller delopgaver, der kræver 

specialistviden, og dermed ikke hensigtsmæssigt muliggør beskæftigelse af lærlinge. Her kan i 

stedet, såfremt opgaven er egnet hertil, indsættes et krav om beskæftigelse af ledige. 

3.2.4 Tjenesteydelser (herunder driftsopgaver) 

Ved tjenesteydelser (herunder driftsopgaver) som Svendborg Kommune lovgivningsmæssigt er 

forpligtet til, at konkurrenceudsætte i EU-udbud skal der konkret tages stilling til brugen af 

uddannelsesklausuler. 

Det er i første omgang vigtigt at tage stilling til, om den udbudte tjenesteydelse vedrører et 

fagområde, hvor der er erhvervsuddannelsespraktik (jf. erhvervsuddannelsesloven). Det er her 

relevant at kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning for en afklaring. 

Ved vurdering af tjenesteydelsens omfang er følgende parametre anbefalede minimumskrav såfremt 

en uddannelsesklausul skal anvendes; 
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 Tjenesteydelsens varighed er 12 måneder eller mere og/eller 

 

 Kontrakten har økonomisk en størrelse, der berettiger til enten 1) 

Krav om beskæftigelse af én eller flere 

lærlinge/praktikanter/elever eller 2) Krav om beskæftigelse af 

ledige indenfor en af målgrupperne, jf. pkt. 4. 

 

 

3.2.5 Rammeaftaler (byggeri og anlæg samt tjenesteydelser) 

Ved rammeaftaler forpligter leverandøren sig til, at gøre brug af et antal praktikanter/elever/lærlinge 

på den pågældende opgave. Det kan både være praktikanter/elever/lærlinge, der allerede er ansat i 

virksomheden eller nyansatte. 

Krav til leverandøren i forbindelse med uddannelsesklausuler skal stå i forhold til de leverede 

ydelsers omfang. Eftersom der ikke garanteres mindstekøb under rammeaftaler, stilles der krav om 

efterlevelse af denne uddannelsesklausul i et omfang, svarende til den af leverandøren realiserede 

årlige omsætning under rammeaftalen. 

Der stilles som udgangspunkt ikke krav om lærlinge/praktikanter/elever på rammeaftaler med årlig 

omsætning under 0,5 mio. kr. og udgangspunktet er herefter, at der stilles krav om beskæftigelse af 

én lærling/praktikant/elev pr. fastsat årligt omsætningsinterval, f.eks. én lærling ved 0,5-1,5 mio., to 

lærlinge ved 1,5-2,5 mio. osv. Kravet om beskæftigelse af lærlinge/praktikanter/elever kan 

kombineres eller erstattes med beskæftigelse af ledige, jf. pkt. 4, såfremt opgaven ikke er egnet til 

beskæftigelse af lærlinge, praktikanter eller elever. 

3.2.6 Kontraktbestemmelser og vejledning 

På mindre bygge- og anlægsopgaver under 300.000 kr. fremgår krav til forpligtelse om 

beskæftigelse af lærlinge af leverandørlistens vilkår. 

Ved krav om beskæftigelse af lærlinge på opgaver overstigende 300.000 kr. og op til 2,99 mio. kr. 

benyttes bilag 6, Uddannelsesklausul 6a i de aftalte kontrakter, med mindre at der undtagelsesvist 

ikke er indgået skriftlig aftale om opgaven. Ved opgaver over 3 mio. kr. benyttes 

uddannelsesklausul 6b. Kontraktbestemmelserne kan justeres efter formål og den udbudte opgaves 

karakter. 

Information samt opdateret oversigt over erhvervsuddannelser kan findes på 

Undervisningsministeriets hjemmeside og på Svendborg Erhvervsskoles hjemmeside – 

www.uvm.dk og www.svend-es.dk samt telefon 72225700. 

 

http://www.uvm.dk/
http://www.svend-es.dk/


Bilag til Svendborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik   
15/31468 
Revideret og godkendt af Økonomiudvalget d. 21. maj 2019 
  
 

 
 46 

4. Øvrige sociale klausuler 

Såfremt en uddannelsesklausul omhandlende 10 % lærlingebeskæftigelse vurderes vanskelig, at 

opfylde i den udbudte kontrakt skal det vurderes, hvordan sociale hensyn på anden vis kan sikres i 

den udbudte opgave med andre sociale klausuler. Øvrige sociale klausuler er som udgangspunkt 

relevante på bygge- og anlægsopgaver, hvor mængden af fagrettet arbejde er lav eller som 

indeholder en høj specialiseringsgrad. Klausulerne kan dog ligeledes finde anvendelse på større 

tjenesteydelseskontrakter som f.eks. driftskontrakter. 

Det skal her overvejes hvorvidt der er mulighed for, at opfylde 10 %-kravet med en kombination af 

både lærlinge og ledige i den udbudte kontrakt, såfremt det vurderes at være proportionalt med 

opgaven (f.eks. større bygge- og anlægsprojekter). 

Udformning og udmøntning af disse former for sociale klausuler der delvist eller slet ikke omfatter 

beskæftigelse af lærlinge aftales med Jobcenter Svendborg. 

På bygge- og anlægsarbejder skal entreprise- eller anlægssummen som udgangspunkt være min. 3 

mio. kr., jf. afsnit 3.2.3, og have en længere varighed før, at det er proportionalt og administrativt 

håndterbart, at stille krav i kontrakten om beskæftigelse af ledige grupper. 

4.1. Målgruppe for øvrige sociale klausuler 

De øvrige sociale klausuler er rettet mod ledige og pålægger en entreprenør/leverandør, at 

beskæftige f.eks. langtidsledige, særlige grupper af ledige eller øvrige på særlige vilkår, som har 

svært ved at opnå beskæftigelse på normale vilkår, eller som har begrænsninger i arbejdsevnen. 

Målgruppen for øvrige klausuler er ledige grupper, defineret som i det følgende: 

En ledig defineres som: ”en person, der tilhører en målgruppe, der er omfattet af lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, og som kan ansættes i enten virksomhedspraktik, løntilskud, 

fleksjob eller anden lignende ordning i et andet EU-land”. 

 

Ved medarbejdere fra særlige grupper forstås: ”arbejdstagere, der har været ledige i 

mere end 9 måneder i de sidste 12 måneder, og som a) kun vanskeligt kan opnå 

beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår, b) har begrænsninger i arbejdsevnen eller 

c) har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller 

samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det 

nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse”. 

 

En medarbejder på særlige vilkår defineres som: ”personer under 65 år med varige 

begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale 
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vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale 

vilkår skal være udtømte”. 

 

Det konkrete krav til beskæftigelse af ledige eller ledige fra særlige grupper på en konkret udbudt 

opgave, forudsætter en individuel vurdering i forhold til opgavens karakter og omfang. Antallet kan 

enten fastsættes ud fra en procentvis andel af det samlede antal beskæftigede på den udbudte 

opgave, eller et konkret antal beskæftigede alt efter opgavens størrelse, herunder på f.eks. 

rammeaftaler. 

I udbud, hvor der stilles krav om beskæftigelse af lærlinge, kan entreprenøren, såfremt det vurderes 

egnet, opfordres til også at tilbyde beskæftigelse af ledige eller særlige grupper af ledige. Ligeledes 

kan det vælges, at entreprenøren frivilligt tilbyder beskæftigelse af ledige mod ikke, at kunne ifalde 

bod ved manglende overholdelse. 

I særlige tilfælde hvor beskæftigelse af ledige heller ikke vurderes hensigtsmæssigt, kan der stilles 

andre former for sociale klausuler, f.eks. krav om en uddannelsespolitik hos entreprenøren. 

Brug af øvrige sociale klausuler forudsætter ligeledes en egnethedsvurdering, jf. pkt. 5. 

4.2 Vejledning og kontraktbestemmelser 

Ved krav om beskæftigelse af ledige samt særlige grupper af ledige benyttes bilag 6, social klausul 

6c eller 6d. Kontraktbestemmelserne kan justeres efter formål og den udbudte opgaves karakter. 

Den endelige vurdering i forhold til anbefalet klausul, herunder en evt. kombinationsmodel, 

foretages af det ansvarlige fagområde i samarbejde med Udbudsafdelingen og med bistand fra 

Virksomhedsservice i Jobcenter Svendborg, der kan kontaktes på telefon 62233810 eller 

jobservice@svendborg.dk 

 

5. Generelle overvejelser og hensyn ved brug af sociale klausuler 

Brug af uddannelsesklausuler og øvrige sociale klausuler kræver en vurdering af den udbudte 

bygge- og anlægsopgave/tjenesteydelse i forhold til hvorvidt og i hvilken grad kontraktens karakter 

og omfang kan bære en uddannelsesklausul eller øvrig social klausul. 

Følgende hensyn indgår derfor ved vurdering af krav til uddannelsesklausuler og øvrige sociale 

klausuler: 

3) Objektivitet. Målgruppen for uddannelsesklausul / social klausul skal kunne afgrænses 

klart. 

4) Saglighed. Uddannelsesklausulen / social klausul skal være sagligt begrundet, dvs. varetage 

et offentligt hensyn som Svendborg Kommune kan varetage. 

mailto:jobservice@svendborg.dk
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5) Ikke-diskrimination. Uddannelsesklausulen / social klausul må ikke diskriminere 

udenlandske leverandører eller arbejdstagere. Der må derfor f.eks. ikke stilles krav om kun 

at beskæftige unge fra Svendborg Kommune. 

6) Proportionalitet. Uddannelsesklausulen / den sociale klausul må ikke forpligte 

leverandøren ud over den konkrete kontrakt, og klausulen skal stå i et rimeligt 

størrelsesforhold til kontraktens omfang. Det betyder, at antallet af krævede lærlingepladser 

nøje skal overvejes i forhold til kontraktens omfang. 

7) Eksportforbud. Kravene må alene stilles til opgaver/entrepriser, der udføres i Danmark. 

 

6. Opfølgning og håndhævelse 

På mindre bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. foretages der stikprøvekontrol i forhold til 

sikring af, at der er tilknyttet lærlinge på de opgaver som er vurderet egnet til lærlingebeskæftigelse 

og hvor virksomheden via leverandørlisten tro-og-love har erklæret, at beskæftige lærlinge. 

I forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter over 3 mio. kr. skal entreprenøren dokumentere, 

at det krævede antal lærlinge eller ledige er beskæftiget på den aktuelle opgave. Dette sker ved, at 

entreprenøren bl.a. fremlægger en beskæftigelsesplan i forbindelse med opstart på projekter, der 

løbende opdateres undervejs i projektet, herunder ved bygge- og statusmøder. 

Svendborg Kommune gennemfører i samarbejde med Den Fælles Fynske Kontrolenhed løbende 

kontrol med overholdelsen af de stillede uddannelses- og sociale klausuler. Kontrollen sker via 

besøg på byggepladser og øvrige arbejdspladser, hvor der er lærlinge og ledige tilknyttet projektet, 

og hvor kontrolenheden følger op på antallet, jf. kontrakten. 

Ved tvivlsspørgsmål eller umiddelbart konstateret manglende overholdelse af klausulen udbedes der 

straks en redegørelse fra entreprenøren/leverandøren. 

Såfremt entreprenøren/leverandøren til stadighed ikke kan dokumentere, at aftalen/klausulen er 

overholdt fremsendes påkrav til entreprenøren/leverandøren med betaling af bod på op til DKK 

100.000 pr. manglende lærling og der kan i forlængelse heraf ved fortsat misligholdelse gøres brug 

af kontraktens øvrige misligholdelsesbestemmelser.  

Ligeledes er det muligt midlertidigt at udelukke virksomheder fra leverandørlisten i tilfælde, hvor 

virksomheden ikke kan dokumentere beskæftigelse af lærlinge i sager, hvor det har været et krav for 

udførelsen af opgaven. Sanktionerne vurderes ud fra overtrædelsens karakter og grovhed. 

 

/Økonomiudvalget 

Den 17. april 2018 
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Bilag 5: Rådgivervejledning – Brug af Svendborg Kommunes 

arbejds- og uddannelsesklausuler, herunder øvrige sociale 

klausuler 

1. Indledning 

Økonomiudvalget vedtog den 17. april 2018 revision af retningslinjer for anvendelse af 

uddannelsesklausuler i Svendborg Kommunes, hvilket medfører at der i forbindelse med udbud 

samt rekvirering af opgaver inden for byggeri og anlæg, samt visse tjenesteydelser til private 

entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af lærlinge. Kravet skal stilles ved 

udførelsen af opgaver, der findes egnede til at beskæftige lærlinge og hvor der benyttes faguddannet 

arbejdskraft i henhold til erhvervsuddannelserne. 

Økonomiudvalget besluttede d. 18. juni 2013, at der ved udbud af opgaver inden for byggeri og 

anlæg samt visse tjenesteydelser skal stilles krav om arbejdsklausul, der sikrer arbejdstagerne hos 

hovedentreprenøren samt underentreprenører, løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til niveauet i 

repræsentative danske kollektive overenskomster. 

Denne vejledning henvender sig til eksterne rådgivere, der forestår projektering, udbud og 

gennemførelse af bygge- og anlægsprocesser for Svendborg Kommune. Vejledningen skal ses i 

sammenhæng med Svendborg Kommunes vedtagne retningslinjer for henholdsvis anvendelse af 

arbejdsklausuler (bilag 3) og sociale klausuler (bilag 4) i Svendborg Kommunes udbud. 

Nedenfor følger i kapitel 2 en procedure for vurdering af om en opgave er egnet til at kræve 

beskæftigelse af lærlinge. 

2. Uddannelsesklausuler samt øvrige sociale klausuler 

I forbindelse med vurderingen af krav om uddannelsesklausul eller anden social klausul i den 

udbudte opgave skal proceduren i bilag 4 følges, heri fremgår procedure til vurdering af opgavens 

egnethed til indeholdelse af relevant klausul. Henvisning til relevante kontraktbestemmelser 

fremgår ligeledes af retningslinjerne, der samtidig findes i kontraktbilag for sociale klausuler (bilag 

6) til bygge- og anlægsarbejder, der skal benyttes ved udbud og kontraktindgåelse. 

Ved vurdering af det samlede antal årsværk lærlinge for projektet medregnes ikke entrepriser, der 

ikke opfylder kravet om entreprisestørrelse på min. 3 mio., jf. bilag 4. 

På bygge- og anlægsopgaver under 3 mio. kr. skal der ikke beregnes et konkret lærlingepotentiale 

samt krav til antal årsværk, men her stilles alene krav om tilknytning af lærling(e) på opgaver hvor 

hovedparten af arbejdet er fagrelevant arbejde og som angivet i bilag 4. 

Retningslinjerne udleveres til rådgiver af Svendborg Kommune i forbindelse med kontraktindgåelse 

om totalrådgivning/konsulentbistand ved udbud. 
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Retningslinjerne for brug af uddannelsesklausuler (lærlinge) omfatter alene de udførende fag og 

således ikke de tilknyttede rådgiverydelser, administration af aftalen eller bygherrens øvrige 

omkostninger. Alle erhvervsuddannelser tilknyttet de udførende fag betragtes som værende 

relevante. Som udgangspunkt vurderes potentialet dog at være størst for følgende uddannelser;  

 Tømrer 

 Snedker 

 VVS 

 Elektriker 

 Murer 

 Smed 

 Maler 

 Bygningsmaler 

 Anlægsgartner/planteskoleuddannet gartner 

 Anlægsstruktør  

 Brolægger  

 Bygningsstruktør  

 Kloakrørlægger 

 Gulvlægger 

Øvrige sociale klausuler defineres og finder anvendelse som angivet i bilag 4, afsnit 4. 

 

2.1 Udarbejdelse af skøn/egnethedsvurdering 

Kravene i den konkrete aftale skal være proportionelle i forhold til den opgave der udbydes. Der må 

således ikke stilles krav om beskæftigelse af et forholdsvis større antal lærlinge, end der 

sædvanligvis er mulighed for at beskæftige på opgaven. Tilsvarende kan kravet frafaldes 

eksempelvis for opgaver eller delopgaver, der kræver specialistviden, og dermed ikke 

hensigtsmæssigt muliggør beskæftigelse af lærlinge. 

På samme måde vil opgavens organisering have betydning for potentialet og skal indgå i 

vurderingen. Eksempelvis kan udbud i totalentreprise eller hovedentreprise give bedre mulighed for 

at beskæftige lærlinge end udbud i en række mindre fagentrepriser. Potentialet må derfor vurderes i 

forhold til den foreslåede aftalestruktur. 

Der skal således for hver opgave og aftale anlægges et fornuftigt skøn på baggrund af andelen af 

fagrelevant arbejde og opgavens organisering. 

Såfremt den udbudte opgave vurderes egnet til at indeholde krav om ansættelse af en eller flere af 

de nævnte grupper, da skal rådgiver dernæst beregne, hvor mange ansatte, der skal stilles krav om. 

Til dette kan nedenstående skematiske systematik anvendes. 
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Antal årsværk lærlinge vurderes og beregnes ved anvendelse af nedenstående skematiske 

systematik, idet der her benyttes et entrepriseeksempel. 

Det samlede budget opdeles i følgende hovedposter: 

 

1 Lønudgifter til fagrettet arbejde 

2 Øvrige omkostninger 

3 Samlet budget 

 

Lønudgifter til fagrettet arbejdskraft opdeles pr. entreprise og kan, for en mere detaljeret vurdering 

af hver entreprise, opdeles yderligere på bygningsniveau. Reserver og hensættelse til uforudsete 

udgifter medregnes ikke. 

For hver entreprise angives den skønnede lønudgift til fagrettet arbejde, og på baggrund heraf 

vurderes uddannelsespotentialet med udgangspunkt i, at det vil være muligt at beskæftige minimum 

10 % lærlinge ud fra det samlede timeantal for faglærte. Hvis det, grundet opgavens karakter, ikke 

er muligt, at opfylde 10 %-kravet alene medlærlinge, da kan de 10 % i stedet opfyldes ved helt eller 

delvist også at stille krav om ansættelse af snusepraktikanter, ledige og/eller særlige grupper af 

ledige. 

2.2 Beregning af antal lærlingeårsværk  

Uddannelsespotentialet opgøres som antal lærlingeårsværk forstået som antallet af helårsstillinger, 

men kan i praksis være sammensat af flere deltidsbeskæftigede på opgaven. Ved omsætning fra 

lønudgift til årsværk kan der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 400.000 kr. inkl. sociale 

ydelser og andre omkostninger knyttet til en fagrettet medarbejder, men uden virksomhedens 

dækningsbidrag i relation til entreprisen. Skønnet foretages af rådgiveren med baggrund heri. 

Rådgiveren skal i hvert tilfælde vurdere entreprisens lønudgifter til fagrettet arbejde, og 

uddannelsespotentialet skal opgøres i lærlingeårsværk. 

Nedenstående formel anvendes til beregning af antal lærlingeårsværk: 

 

Eksempel i tal: 
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Det betyder, at der i forbindelse med udførelse af dette projekt som eksempel skal beskæftiges 

lærlinge i 0,35 x 1924 timer = 673 timer. Det beregnede lærlingeårsværk og timeantal kan derved 

indsættes i den relevante kontraktbestemmelse, der indgår i udbuddet. 

Vurderingen og beregningen vurderes af Center for Ejendomme og Teknisk Service samt 

Udbudsafdelingen i forbindelse med udbud, og det godkendte antal årsværk lærlinge indarbejdes 

som krav i udbuddet ved, at uddannelsesklausulen i kontraktbilaget for sociale klausuler tilpasses ud 

fra kravet om årsværk lærlinge. 

Det bemærkes, at afhængigt af det konkrete lærlingepotentiale på den enkelte bygge- og 

anlægsopgave, kan det være hensigtsmæssigt at ned- eller opjustere udgangspunktet om 

beskæftigelse af 10 % lærlinge. Dette vurderes individuelt ud fra den konkrete opgaves 

sammensætning. Det skal altid tilstræbes, at det konkrete lærlingepotentiale udnyttes maksimalt på 

den enkelte opgave. 

For bygge- og anlægsudbud gælder særligt, at hovedentrepriser vurderes samlet, hvorimod 

fagentrepriser skal vurderes enkeltvis. 

 

2.3 Tidsforløb og rådgivers vurdering 

Rådgiver skal ved entrepriser og anlæg i et bygge- eller anlægsarbejde udarbejde et skøn sammen 

med udarbejdelse af udbudsmaterialet til entreprisen. Dette gælder for alle former for entrepriser. 

Vurderingen i forbindelse med udbud danner grundlag for krav til tilbudsgiverne i udbudsmaterialet 

og den heri vedlagte kontrakt. 

 

Såfremt rådgiver konkluderer, at opgaven ikke er egnet til beskæftigelse af lærlinge, skal dette 

dokumenteres. Ved opgaver der ikke er egnede til beskæftigelse af lærlinge skal rådgiver i så fald 

vurdere om de uddannelsesmæssige hensyn på anden vis kan sikres i den udbudte opgave, i første 

omgang ved indsættelse af anden social klausul omhandlende beskæftigelse af ledige, jf. bilag 4, 

afsnit 4. 

 

Svendborg Kommune er ifølge Konkurrence og Forbrugerstyrelsens ”følg eller forklar”-princip 

forpligtet til årligt at indberette om brugen af sociale klausuler i kommunens udbud. Rådgiver skal 

derfor udarbejde et notat omhandlende de overvejelser, der er gjort i forbindelse med brugen af 

sociale klausuler ved det pågældende udbud, samt beregninger for antallet af årsværk. Skemaet 

returneres til projektleder hos Svendborg Kommune inden opgaven sendes i udbud. 

 

2.4 Opfølgning i kontraktens løbetid 
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I forbindelse med bygge- og anlægsarbejdets gennemførelse skal entreprenøren dokumentere, at det 

krævede antal lærlinge, ledige eller medarbejdere ansat på særlige vilkår er beskæftiget på den 

aktuelle opgave. Dette sker på følgende tidspunkter efter kontraktens indgåelse: 

 

 Samtidig med fremlæggelsen af arbejdsplan, fremlægges en beskæftigelsesplan for de på 

opgaven tilknyttede lærlinge, ledige, flygtninge (IGU``er) eller medarbejdere ansat på 

særlige vilkår. På byggemøder/statusmøder oplyses om antallet af aktuelt beskæftigede 

lærlinge, ledige, flygtninge eller medarbejdere ansat på særlige vilkår som en særskilt del af 

den samlede bemanding, og dette noteres af byggelederen i referatet. 

 

 Under udførelse af opgaven opdateres beskæftigelsesplanen løbende for de til opgaven 

tilknyttede lærlinge, ledige eller medarbejdere ansat på særlige vilkår, når der sker 

ændringer i bemandingen, herunder eksempelvis når underentreprenører starter på opgaven. 

 

Ved uventet ophør af lærlinge, ledige eller medarbejdere ansat på særlige vilkår i entrepriseperioden 

drøftes mulighed for evt. nyansættelse eller mulighed for omplacering af øvrige ansatte lærlinge. 

 

Opfyldelse af beskæftigelsesplanen følges løbende på byggemøderne og håndtering af eventuelle 

afvigelser aftales i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser vedrørende sanktioner m.v. 

 

Svendborg Kommune samarbejder med Den Fælles Fynske Kontrolenhed, der i forbindelse med 

kontrol om overholdelse af Svendborg Kommunes arbejdsklausul, foretager besøg på de pladser, 

hvor der er lærlinge, ledige eller medarbejdere ansat på særlige vilkår tilknyttet projektet, og således 

følger op på antallet, jf. kontrakten. 

 

Såfremt beskæftigelsesplanen ikke overholdes, kan der tilfalde entreprenøren sanktioner i form af 

bod på op til 100.000 kr. pr. manglende lærlingeårsværk eller andel af ledige. Ved fortsat 

misligholdelse kan der gøres brug af kontraktens øvrige misligholdelsesbeføjelser. 

 

Pålægges entreprenøren en bod modregnes beløbet i entreprenørens acontoudbetaling. 

 

3. Arbejdsklausuler 

I forbindelse med vurderingen af krav om arbejdsklausul i den udbudte opgave skal proceduren i 

”Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune” følges. Ligeledes skal 

formuleringer til udbudsmateriale hentes fra retningslinjerne. Kontraktbestemmelsen fremgår af 

kommunens kontraktbilag for sociale klausuler til bygge- og anlægsarbejder, der skal benyttes ved 

udbud og kontraktindgåelse. 

Svendborg Kommune fører løbende liste over virksomheder, der midlertidigt er udelukket fra 

deltagelse i underhåndsbud samt indbudte licitationer som følge af overtrædelse af kommunens 
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arbejdsklausul. Listen indgår som kontraktvilkår for udførelse af arbejde for kommunen og skal 

respekteres. 

Retningslinjer, liste over midlertidigt udelukkede virksomheder samt kontraktbilag udleveres til 

rådgiver af Svendborg Kommune i forbindelse med rådgiverudbud samt ved udbud af entrepriser. 

3.1 Egnethedsvurdering 

Rådgiver gennemfører en egnethedsvurdering af opgaven i forhold til retningslinjerne, herunder en 

generel vurdering af opgavens varighed og kontraktværdi. 

Ved bygge- og anlægsarbejder skal der altid anvendes arbejdsklausul. Ved tjenesteydelser, herunder 

driftsopgaver, der udbydes, skal der som udgangspunkt altid anvendes arbejdsklausul. Dog 

forudsættes altid en individuel egnethedsvurdering, jf. retningslinjerne. 

Såfremt opgaven vurderes egnet til indeholdelse af en arbejdsklausul indsættes formuleringer til 

kontraktbestemmelse fra retningslinjerne i kontrakten samt udbudsmaterialet, jf. afsnit 3.3. Ved 

bygge- og anlægsarbejder er kontraktbestemmelse til arbejdsklausul og formuleringer angivet i 

kontraktbilag for sociale klausuler, der anvendes. 

3.2. Udbud af entrepriser og anlæg 

På baggrund af projektleders/rådgivers egnethedsvurdering af opgaven, skal det angives i 

udbudsbekendtgørelsen (ved EU-udbud) og i udbudsmaterialet (ved EU-udbud og licitationer), at 

kontrakten indeholder en arbejdsklausul, der skal sikre alle de ansatte, som entreprenøren og  

underentreprenører 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 gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, 

hvor arbejdet skal udføres. 

Arbejdsklausulen indeholder et kædeansvar, der betyder at hovedentreprenøren forpligtes til at sikre 

ovennævnte vilkår også overfor sine underentreprenører. Det betyder at de forpligtelser der ligger i 

arbejdsklausulen, kontraktmæssigt placeres hos hovedentreprenøren, der forpligtes overfor sine 

underentreprenører. 

3.3. Kontrol i kontraktens løbetid 

Rådgiver er ansvarlig for at bistå ved kontrol med overholdelse af den i kontraktmaterialet indsatte 

arbejdsklausul, jf. afsnit 3.3, og er forpligtet til omgående at kontakte Center for Ejendomme og 

Teknisk Service ved mistanke om uregelmæssigheder og lign. på f.eks. byggepladser. Svendborg 

Kommune samarbejder med Den Fælles Fynske Kontrolenhed om det udførende kontrolarbejde. 

Kontrolenheden kan kontaktes direkte på telefon 30600607 eller e-mail 

socialdumping@odense.dk 

mailto:socialdumping@odense.dk
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Vindende entreprenør af en udbudt opgave skal i forbindelse med kontraktunderskrivelse 

underskrive kontrakt indeholdende arbejdsklausul / kontraktbilag for sociale klausuler ved bygge- 

og anlægsarbejder, hvor vedkommende forpligter sig til at overholde arbejdsklausulens 

bestemmelser. Ligeledes skal der i kontraktbilaget angives oplysninger om bl.a. 

overenskomstforhold. 

Der gennemføres løbende en effektiv kontrol i forhold til at sikre kontrol med, at Svendborg 

Kommunes arbejdsklausul overholdes. Kontrollen gennemføres i samarbejde med Den Fælles 

Fynske Kontrolenhed, der som udgangspunkt foretager den opsøgende kontrol hos leverandører og 

entreprenører samt foretager egentlige kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i 

arbejdsklausulens bestemmelser, jf. dennes afsnit 2 og 4. 

Kontrollen er derfor dels opsøgende i forhold til at sikre en dialog med leverandører og 

entreprenører om arbejdsklausulens forpligtelser, omfang og sanktioner, og dels udførende i forhold 

til gennemførelse af egentlige kontroller, herunder indhentning af dokumentation samt fysiske 

kontrolbesøg. 

Afgørelser om konkrete sanktioner, jf. arbejdsklausulens afsnit 3, gennemføres alene af Svendborg 

Kommune. 

 

/Økonomiudvalget 

Den 17. april 2018 
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Bilag 6: Kontraktbilag om arbejdsklausuler og sociale klausuler 
 

Indhold 
Parterne ........................................................................................................................................................ 57 

Arbejdsklausul ............................................................................................................................................ 58 

[Uddannelsesklausul / social klausul] ............................................................................................... 62 

Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning ............................................................. 67 

Lovvalg og værneting.............................................................................................................................. 67 

Underskrifter ............................................................................................................................................... 67 

 

 

[Uddannelsesklausul / social klausul (markeret med turkis) tilvælges og tilpasses alt efter konkret krav til 

timeantal på beskæftigelse af lærlinge eller ledige m.v. Klausulerne slettes såfremt der ikke stilles noget 

krav om uddannelses- eller social klausul.] 

Tekst markeret med gult skal tilpasses den enkelte kontrakt. 
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Parterne  
Dette kontraktbilag gælder mellem nedenstående Parter   

 

Svendborg Kommune 

Center for Ejendomme og Teknisk Service 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

(i det følgende benævnt ”Svendborg Kommune”)  

 

og  

 

[Firma]  

[Adresse]  

[Postnr.] [By]  

[CVR-nr.]  

(i det følgende benævnt ”Entreprenøren”).  

 

Bilaget indgår i Kontrakten om [Bygge/anlægsprojektet navn], som er indgået mellem Parterne. 
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Arbejdsklausul 
Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført 

for Svendborg Kommune 

1. Forpligtelsen 

Entreprenøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som Entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i 

Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre 

gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst 

indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som 

gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter. 

 

 

Flere overenskomster, der er indgået med samme arbejdsgiverforening og under samme 

lønmodtagerorganisation og med vilkår, der må anses for ensartede og som samlet er landsdækkende, 

anses i denne forbindelse også som én overenskomst, som gælder på hele det danske område. 

 

Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle underentreprenører orienterer de 

ansatte om de gældende arbejdsvilkår samt denne Arbejdsklausul med dertil hørende krav. 

1.1. Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation 

Alle medarbejdere skal inden 4 uger efter arbejdets påbegyndelse have modtaget et ansættelsesbevis 

samt orienteres, af Entreprenøren, om gældende løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og 

arbejdsvilkår. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig 

opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved 

fremvisning af billedlegitimation. 

1.2 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underentreprenører samt krav til 

skiltning 

Svendborg Kommune skal skriftligt orienteres om, hvilke underentreprenører Entreprenøren anvender 

i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. 

Entreprenøren skal endvidere på bygge-, drifts-, statusmøder eller lignende oplyse Svendborg 

Kommune om, hvilke underentreprenører, der befinder sig på arbejdspladsen i en forud defineret 

periode samt eventuelt hvilket arbejde, de udfører. 

Svendborg Kommune kan konkret stille krav til, at Entreprenøren skilter med, hvilke virksomheder, 

der udfører arbejde på arbejdspladsen ved angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr. 
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Entreprenøren er til enhver tid underlagt Svendborg Kommunes instruktioner omkring ophold på 

arbejdspladsen. Svendborg Kommune forbeholder sig med dette krav retten til at kunne udstikke 

instruktioner omkring ophold på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være regler omkring uønsket 

ophold på arbejdspladsen, forbud mod overnatning på byggepladsen mv. 

1.3. Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere  

Entreprenøren er forpligtiget til at sikre, at såfremt Entreprenøren eller dennes underentreprenører har 

anmeldelsespligt til RUT-registret, overholder deres forpligtigelse og på eget initiativ, sender en 

kvittering for anmeldelsen til Svendborg Kommune straks efter anmeldelsen. 

 

2. Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen 

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse. 

Al dokumentation og redegørelse skal fremsendes på dansk eller engelsk.   

2.1. Dokumentation 

Entreprenøren har bevisbyrden for at forpligtelsen jf. klausulens afsnit. 1 er overholdt, og Svendborg 

Kommune kan på forlangende kræve at se dokumentation for Entreprenørens og dennes 

underentreprenørers overholdelse heraf. Svendborg Kommune kan anmode om relevant 

dokumentation fra Entreprenørens eller dennes underentreprenørers medarbejdere, såfremt det må 

være aktuelt.   

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstkvittering lønregnskaber, 

opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme Entreprenøren har 

anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan 

Svendborg Kommune i den konkrete sag anmode Entreprenøren om at fremsende andre relevante 

dokumenter. 

2.2. Redegørelse 

Såfremt Svendborg Kommune har en mistanke om overtrædelse, skal Entreprenøren efter påkrav 

fremsende en fyldestgørende redegørelse. Parterne har endvidere pligt til egenhændigt at orientere 

hinanden ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen. 

Entreprenøren skal som minimum redegøre for, under hvilke forhold og/eller metoder de 
tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der indgår til opfyldelsen af Kontrakten, er fremstillet. 
Svendborg Kommune kan i den konkrete sag anmode Entreprenøren om at uddybe andre relevante 
forhold. 
 

2.3. Frister 
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Dokumentationen skal være Svendborg Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets 

modtagelse. Redegørelsen skal være Svendborg Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter 

påkravets modtagelse. 

2.4 Videregivelse af dokumentation 

Svendborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som 

dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller 

Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes 

virksomhed. 

Svendborg Kommune kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som 

dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er 

mistanke om et begået strafbart forhold. 

 

3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen 

Entreprenørens eller dennes underentreprenørers væsentlige overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid 

berettige Svendborg Kommune til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Ved væsentlig misligholdelse 

forstås f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af Arbejdsklausulen, jf. afsnit 1 og 2. 

Ifalder Entreprenøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne 

ikke for pligten til at opfylde kontrakten. 

3.1. Sanktioner ved Entreprenørens overtrædelse til klausulens afsnit 1.  

Svendborg Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede 

krav fra Entreprenørens eller underentreprenørers ansatte.  

Entreprenøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag 

svarer til op til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 1000 kr. pr. dag, indtil overtrædelsen er 

bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Entreprenørens vederlag. 

Ved konkret bodsfastsættelse vil der lægges vægt på følgende: 

 Kontraktens genstand og størrelse 

 Overtrædelsens karakter og omfang 

 Entreprenørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør. 
 

3.2. Sanktioner ved Entreprenørens overtrædelse af klausulens afsnit 2 

Entreprenøren ifalder bod ved overtrædelse af klausulens afsnit 2. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag 

svarer til 2 promille af kontraktsummen, dog minimum 2000 kr. pr. dag indtil Entreprenøren har 

imødekommet Svendborg Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Entreprenørens vederlag.  
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3.3. Sanktioner ved Entreprenørens og/eller underentreprenørers overtrædelse af klausulens 

afsnit 1 og/eller afsnit 2 

Såfremt Entreprenøren og/eller dennes underentreprenører overtræder klausulens afsnit 1 og/eller 

afsnit 2, er Svendborg Kommune berettiget til at bestemme, at Entreprenøren og/eller dennes 

underentreprenører afskæres fra, at opnå fremtidige kontrakter udbudt i underhåndsbud eller indbudt 

licitation samt at kunne godkendes som underentreprenør i en tidsafgrænset periode, eller indtil det er 

dokumenteret, at det pågældende forhold er bragt i orden. 

Ved konkret fastsættelse af tidsperiode vil der blive lagt vægt på følgende: 

 Kontraktens genstand og størrelse 

 Overtrædelsens karakter og omfang 

 Entreprenørens egen medvirken til at bringe overtrædelsen til ophør. 
 

Sanktionen kan besluttes uafhængigt af sanktionerne i afsnit 3.1-3.2. 

 

4. Kontrolforanstaltninger 

Svendborg Kommune eller dennes stedfortræder vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre 

forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage uanmeldte besøg på arbejdspladsen for at sikre 

overholdelse af Arbejdsklausulen. 

 

[Uddannelsesklausul 6a – Beskæftigelse af lærlinge] 
 

1. Entreprenøren skal sikre, at der beskæftiges én eller flere lærling(e) i virksomheden og som 
medgår til opfyldelse af kontrakten. Lærlingen(e) skal derfor aktivt indgå i selve udførelsen af 
bygge- og anlægsopgaven. En lærling er en arbejdstager, med hvem Entreprenøren indgår eller 
har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet 
af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. 
 

2. Entreprenøren skal på Svendborg Kommunes anmodning dokumentere, at der beskæftiges 
lærling(e) i virksomheden og som aktivt indgår i udførelse af bygge- og anlægsopgaven. 
Svendborg Kommune er derfor på ethvert tidspunkt berettiget til, at kræve gyldig 
uddannelsesaftale forelagt. 
 

3. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt Entreprenørens manglende beskæftigelse af én eller 
flere lærling(e) er berettiget, kan Svendborg Kommune forlange en redegørelse fra 
Entreprenøren, herunder for de ansatte lærlinges beskæftigelse på nærværende kontrakt. 
Såfremt Svendborg Kommune herefter fortsat finder Entreprenørens handling uberettiget, kan 
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Svendborg Kommune meddele Entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af én eller flere 
lærlinge vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Svendborg Kommune er herefter 
berettiget til efter påkrav, at: 

 Kræve en bod på op til DKK 100.000 pr. manglende lærling, som Entreprenøren efter 
nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige på opgaven. Ved konkret fastsættelse af 
bod vil der blive lagt vægt på følgende parametre: 
- Kontraktens genstand og størrelse 
- Overtrædelsens karakter og omfang 

 
Boden vil blive modregnet i entreprenørens førstkommende vederlagsafregning. 

 Ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten. 
 
Ligeledes er Svendborg Kommune berettiget til, at inaktivere Entreprenøren på Svendborg 
Kommunes leverandørliste og ikke invitere Entreprenøren til nye tilbudsafgivelser før end, 
at den pågældende virksomhed kan dokumentere beskæftigelse af lærlinge, herunder gyldig 
uddannelsesaftale. 

 

[Uddannelsesklausul 6b – Beskæftigelse af lærlinge] 
 

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst x af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, 
sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere 
lærlinge. Lærlingen(e) skal udmønte timerne ved udførelse af bygge- og anlægsopgaven. En 
lærling er en arbejdstager, med hvem Entreprenøren indgår eller har indgået en 
uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende 
uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere 
lærlinge i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som 
udføres af lærlinge, svarer til beskæftigelse af [X] årsværk lærlinge i kontraktens løbetid. 
Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige x årsværk lærlinge ved at overføre 
en (eller flere) lærlinge, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos Entreprenøren til det 
arbejde, som kontrakten omhandler. Såfremt opgavens omfang, efter kontraktens indgåelse 
nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk lærlinge tilsvarende. 
 

2. Forpligtelsen til at beskæftige [X] årsværk lærling(e) bortfalder, hvis Entreprenøren ikke er i 
stand til at finde en lærling(e), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med virksomheden. 
Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis Entreprenøren kan dokumentere: 
 

1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter lærlinge på www.praktikpladsen.dk eller 

foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 

2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet 

EU-land efter konkret henvendelse fra Entreprenøren ikke har set sig i stand til at 

formidle en lærling til ansættelse. 

 

3. Hvis Entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke 
kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for Entreprenøren, kan Entreprenøren efter samtykke fra 
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Svendborg Kommune (herefter benævnt ”kommunen”) vælge at opfylde kravet om 
beskæftigelse af [X] antal årsværk lærling(e) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal 
ledige, der skal i virksomhedspraktik eller løntilskud, som led i afklaring eller opkvalificering, 
eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land. 
 

4. Entreprenøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af [X] 
årsværk lærling(e) er opfyldt. 
 

5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt Entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller 
flere lærling(e) er berettiget, kan kommunen forlange en uddybende redegørelse fra 
Entreprenøren. Hvis kommunen herefter fortsat finder Entreprenørens handling uberettiget, 
kan kommunen meddele Entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere 
lærlinge vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat 
misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav, at: 

 Kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk lærling, som Entreprenøren 
efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil Entreprenøren har afleveret 
behørig dokumentation, eller 

 Ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten. 
 

6. Hvis Entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af 
en eller flere lærlinge eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af x antal årsværk 
lærlinge er opfyldt, kan kommunen meddele Entreprenøren, at dette betragtes som 
misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er 
kommunen berettiget til efter påkrav, at: 

 Kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk lærling, som Entreprenøren 
efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil Entreprenøren har afleveret 
behørig dokumentation, eller 

 Ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten. 
 

7. Såfremt, at der ved aflevering af opgaven kan konstateres, at Entreprenøren ikke fuldt ud har 
beskæftiget det krævede antal årsværk lærlinge, pålægges Entreprenøren en bod svarende til 
DKK 100.000 pr. manglende årsværk lærling. 

 
8. I tilfælde hvor det måtte konstateres, at Entreprenøren ikke har lærlinge beskæftiget i 

forbindelse med udførelse af kontrakten, er Svendborg Kommune ydermere berettiget til, at 
inaktivere Entreprenøren på Svendborg Kommunes leverandørliste og ikke invitere 
Entreprenøren til nye tilbudsafgivelser før end, at Entreprenøren kan dokumentere 
beskæftigelse af lærlinge, herunder gyldig uddannelsesaftale. 

 
 

[Uddannelsesklausul 6c – Beskæftigelse af ledige eller særlige grupper af 

ledige] 
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Ledige 

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst z procent af de stillinger, der 

anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, der har været ledige i mere 

end x måneder i de sidste y år. 

 

2. Såfremt Entreprenøren ellers må afskedige medarbejdere, kan 

Entreprenøren overføre medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selv om det 

kan betyde, at kravet om ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i 

de sidste y år, ikke kan opfyldes. 

 

1. Såfremt Entreprenøren ikke kan ansætte arbejdstagere, der har 

været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, skal Entreprenøren rette henvendelse til 

kommunen og anmode om at få formidlet sådanne arbejdstagere. Det gælder stillinger, der 

oprettes eller senere bliver ledige i forbindelse med Entreprenørens opfyldelse af denne 

kontrakt. Henvendelse kan ske til Virksomhedsservice på tlf. 62233810 samt på mail: 
jobservice@svendborg.dk 

 

2. Såfremt kommunen ikke kan formidle arbejdstagere, er 

Entreprenøren berettiget til at besætte stillingen på normale betingelser. Dette skal 

dokumenteres og meddeles skriftligt til ordregiver. 

 

3. Entreprenøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at 

kravet om ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i de sidste y år, 

opfyldes. 

 

4. Hvis Entreprenøren ikke overholder pligten til at give meddelelse 

om manglende ansættelse af arbejdstagere, der har været ledige i mere end x måneder i sidste y 

år, eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som 

misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra Entreprenørens 

side, kan ordregiveren gøre brug af kontraktens misligholdelsesbeføjelser. 

 

 

Særlige grupper af ledige 

 

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst z procent af de stillinger, der 

anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med medarbejdere fra særlige grupper. Ved 

medarbejdere fra særlige grupper forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end 9 

måneder i de sidste 12 måneder, og som 

 Kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og 

arbejdsvilkår, 

 Har begrænsninger i arbejdsevnen eller 

mailto:jobservice@svendborg.dk
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 Har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af 

sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har 

mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse. 

 

2. Såfremt Entreprenøren ellers må afskedige medarbejdere, kan 

Entreprenøren overføre medarbejdere til at varetage den udbudte opgaves arbejdsopgaver, selv 

om det kan betyde, at kravet om ansættelse af medarbejdere, fra særlige grupper, ikke kan 

opfyldes. Dette skal dokumenteres og meddeles skriftligt til ordregiver. 

 

3. Såfremt Entreprenøren ikke kan ansætte medarbejdere fra særlige 

grupper, skal Entreprenøren rette henvendelse til Svendborg Kommune og anmode om at få 

formidlet sådanne medarbejdere. Det gælder stillinger, der oprettes eller senere bliver ledige i 

forbindelse med Entreprenørens opfyldelse af denne kontrakt. Henvendelse kan ske til 

Virksomhedsservice på tlf. 62233810 samt på mail: jobservice@svendborg.dk 

 

4. Hvis Entreprenøren ikke kan få formidlet medarbejdere fra særlige 

grupper fra Svendborg Kommune, er Entreprenøren berettiget til at besætte stillingen på 

normale betingelser. Dette skal dokumenteres og meddeles skriftligt til ordregiver. 

 

5. Entreprenøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at 

kravet om ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper opfyldes. 

 

6. Hvis der er opstået uenighed om, hvorvidt Entreprenørens 

manglende ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper er berettiget, kan ordregiveren 

forlange en uddybende redegørelse fra Entreprenøren. Hvis ordregiveren fortsat finder 

Entreprenørens handling uberettiget, kan ordregiveren meddele dette til Entreprenøren med 

tilkendegivelse af, at manglende ansættelse af sådan en medarbejder vil blive betragtet som 

misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat misligholdelse fra Entreprenørens side, kan 

ordregiver gøre brug af kontraktens misligholdelsesbeføjelser. 

 

7. Hvis Entreprenøren ikke overholder pligten til at give meddelelse 

om manglende ansættelse af medarbejdere fra særlige grupper eller til at dokumentere, at kravet 

om ansættelserne er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter 

påbud fortsat misligholdelse fra Entreprenørens side, kan ordregiver gøre brug af kontraktens 

misligholdelsesbeføjelser. 

 

[Uddannelsesklausul 6d – Beskæftigelse af personer med varig nedsat 

arbejdsevne] 
 

mailto:jobservice@svendborg.dk
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1. Leverandøren skal sikre, at mindst x pct. af de stillinger / x stillinger, der anvendes til at opfylde 

denne kontrakt, besættes med medarbejdere ansat på særlige vilkår. Ved medarbejdere på 

særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke 

kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighederne for 

revalidering til beskæftigelse på normale vilkår skal være udtømte.  

 

2. Leverandøren kan vælge at besætte ledige stillinger på særlige vilkår med arbejdstagere fra andre 

EU-lande, som tilhører en persongruppe, der svarer til den ovennævnte.  

 

3. Leverandøren kan ikke opfylde sin forpligtelse til at foretage ansættelser på særlige vilkår ved at 

overføre personer til den udbudte arbejdsopgave, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos 

leverandøren. Såfremt leverandøren ellers må afskedige medarbejdere, kan leverandøren 

overføre medarbejdere til at varetage den udbudte arbejdsopgave, selvom det kan betyde, at 

kravet om ansættelser på særlige vilkår ikke kan opfyldes. Dette skal dokumenteres og meddeles 

skriftligt til ordregiver. 

 

4. Såfremt leverandøren ikke kan ansætte medarbejdere, der opfylder betingelserne for ansættelse 

på særlige vilkår, skal leverandøren rette henvendelse til Svendborg Kommune og anmode om 

at få formidlet medarbejdere til ansættelse på særlige vilkår. Det gælder stillinger, der oprettes 

eller senere bliver ledige i forbindelse med leverandørens opfyldelse af denne kontrakt. 

Henvendelse kan ske til Virksomhedsservice på tlf. 62233810 samt på mail: 
jobservice@svendborg.dk 

 

Hvis leverandøren ikke kan få formidlet personer fra Svendborg Kommune til ansættelse i en 

stilling på særlige vilkår, er leverandøren berettiget til at besætte stillingen på normale 

betingelser. Dette skal dokumenteres og meddeles skriftligt til ordregiver. 

 

5. Leverandører med mere end 20 ansatte har pligt til at formulere en arbejdsfastholdelsespolitik 

for de ansatte på den udbudte arbejdsopgave. Arbejdsfastholdelsespolitikken skal bevirke, at 

medarbejdere i videst mulig udstrækning bliver fastholdt i beskæftigelse hos leverandøren. 

Politikken skal modvirke udstødelse fra ansættelse hos leverandøren, og medvirke til at skabe og 

vedligeholde et godt og attraktivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderens behov 

for udvikling og tryghed tilgodeses, hvor fraværet minimeres, og hvor medarbejdere, der er 

afskedigelsestruet på grund af sygefravær, søges fastholdt. Arbejdsmiljøpolitikken skal mindst 

gælde for kontraktperioden. 

 

6. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelser på 

særlige vilkår opfyldes.  

 

mailto:jobservice@svendborg.dk
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7. Leverandøren skal give meddelelse til ordregiveren, hvis en stilling, som skal besættes på særlige 

vilkår, ikke har kunnet besættes i en periode på mere end x uger.  

 

8. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt leverandørens manglende ansættelse af personer på 

særlige vilkår er berettiget, kan ordregiveren forlange en uddybende redegørelse fra 

leverandøren. Hvis ordregiveren fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan 

ordregiveren meddele dette til leverandøren med tilkendegivelse af, at manglende besættelse af 

stillinger på særlige vilkår vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der fortsat 

misligholdelse fra leverandørens side, kan ordregiveren gøre brug af kontraktens 

misligholdelsesbeføjelser. 

 

9. Hvis leverandøren ikke overholder pligten til at give meddelelse om manglende besættelse af 

stillinger på særlige vilkår eller til at dokumentere, at kravet om ansættelserne er opfyldt, 

betragtes dette som misligholdelse af kontrakten. Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra 

leverandørens side, kan ordregiveren gøre brug af kontraktens misligholdelsesbeføjelser. 

 

Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning  
Ved eventuelle tvister imellem Svendborg Kommune og Entreprenøren, skal nærværende kontraktbilag 

anvendes som fortolkningsgrundlag i relation til forhold vedrørende ILO-konvention nr. 94. 

Kontraktbilaget er en integreret del af Kontrakten. Såfremt der i Kontrakten findes bestemmelser, 

der strider mod indholdet af nærværende kontraktbilag, er bestemmelserne i Kontrakten gældende.  

Såfremt nærværende kontraktbilag giver Svendborg Kommune videre beføjelser end bestemt i Kontrakten, 

er kontraktbilagets bestemmelser dog gældende.  

Lovvalg og værneting  
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende dette kontraktbilag afgøres af domstolene efter dansk 

ret, idet parterne er enige om, at Retten i Svendborg skal være værneting i første instans. 

Underskrifter 

For Entreprenøren:    

 

1. Oplysninger om kontrakthaver 

Firmaets CVR-/P 
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Firmaets/kontrakthavers navn 

 

 

Firmaets/kontrakthavers adresse 

 

 

E-postadresse for kontakt til firmaet/kontrakthaver: 

 

 

Telefonnummer for kontakt til firmaet/kontrakthaver: 

 

 

Navn og stilling på den person, der har udfyldt erklæringen 

 

 

Har firmaet/kontrakthaver tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, der dækker løn- og 

ansættelsesforholdene for alle arbejdstagere ved entreprisen/anlægsarbejdet? 

 

   JA _____ - NEJ _____ (sæt kryds) 

 

Hvis Ja, angiv hvilken: 
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Hvis Nej, har firmaet/kontrakthaver indgået aftale med hver enkelt arbejdstager om løn- og 

ansættelsesforhold, der minimum svarer til mindstelønnen i gældende overenskomster på området hvor 

arbejdet udføres? 

 

    JA _____ - NEJ _____ (sæt kryds) 

 

 

 

Virksomhedens navn:  

Dato:  

Underskrift: 

 

 

Navn og titel på underskriver:  

 

For Svendborg Kommune: 

  

Dato:  

Underskrift: 

 

 

Navn og titel på underskriver:  

 

/Økonomiudvalget 

Den 17. april 2018 
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1. Parterne  

Dette kontraktbilag gælder mellem nedenstående Parter   
 
Svendborg Kommune 
[Afdeling] 
[Adresse] 
[Postnummer By] 
(i det følgende benævnt ”Svendborg Kommune”)  
 
og  
 
[Firma]  
[Adresse]  
[Postnr.] [By]  
[CVR-nr.]  
(i det følgende benævnt ”Leverandøren”).  
 
Bilaget indgår som en del af kontraktgrundlaget om [udbuddets navn], som er indgået mellem 
Parterne. 

2. Formål og generelle krav 

Svendborg Kommune ønsker fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete 

opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig ved opfyldelsen af kontrakten til at udvise 

samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN´s 10 Global Compact-

principper. Dette sker i praksis ved, at Leverandøren, og eventuelle underleverandører, forpligter sig til 

at overholde kravene i nærværende bilag. 

Principperne i FN`s Global Compact omhandler: 

 Menneskerettigheder 

 Arbejdstagerrettigheder 

 Miljø 

 Anti-korruption 

3. Leverandørens ansvar og forpligtelse 

Leverandøren, og eventuelle underleverandører, er alene forpligtet til at overholde kravene efter dette 

bilag ved opfyldelsen af Kontrakten, dvs. det leverede i forbindelse med den aktuelle opgave. 

Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Kontrakten, som strider 

mod kravene i dette bilag, lægges der bl.a. vægt på, om Leverandøren har udvist nødvendig omhu i 

forhold til tilrettelæggelse af egne serviceydelser og/eller produktionsprocesser eller -metoder. Der 
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lægges endvidere vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse 

af Kontrakten har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder valg af underleverandører eller ved valg 

af dele til det leverede. 

Leverandøren hæfter for sine underleverandørers varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder 

efter dette bilag på ganske samme vis som for sine egne forhold. 

3.1. Krav til Leverandøren - menneskerettigheder 

Leverandøren forpligter sig til enhver tid at overholde gældende lovgivning og regulering, der forbyder 
forskelsbehandling på baggrund af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, nationalt 
tilhørsforhold eller tro, politiske anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller 
etnisk oprindelse. 
 
Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde grundlæggende 
menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN`s Global Compact, og som dette bl.a. er 
kommet til udtryk i ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn og nr. 111 (1958) om diskrimination. 

3.2. Krav til Leverandøren – arbejdstagerrettigheder 

Leverandøren forpligter sig til at overholde grundlæggende menneskerettigheder, hvilket bl.a. 
indebærer, at det leverede og dele heraf; 
 

 Ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod tvangsarbejde, jf. bl.a. ILO-konvention 
nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957); 

 Ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod børnearbejde, jf. bl.a. ILO-konvention 
nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999); 

 Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til organisationsfrihed og 
retten til kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) 
og nr. 135 (1971); 

 Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er 
overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970) og kriterium 8 fra Social 
Accountability 8000; 

 Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er 
overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 1 (1919) samt kriterium 7 fra Social Accountability og 
ILO-konventionens nr. 30 (1930); og  

 Er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø er overholdt, jf. bl.a. ILO-konventionens nr. 155 (1981) og kriterium 3 fra Social 
Accountability 8000. 

 
Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder som fastlagt i princip 3,4,5 og 6 i FN`s Global Compact. 

3.3. Krav til Leverandøren - Miljø 

Leverandøren forpligter til at værne om natur og miljø, således at samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv. 
Leverandøren skal ved produktion og levering af de aftalte ydelser tilstræbe; 
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 At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations og 
støjulemper; 

 At anvende hygiejnisk begrundende processer af betydning for miljøer og for mennesker; 

 At begrænse brugen og spild af råstoffer og andre ressourcer; 

 At fremme anvendelsen af renere teknologi; og 

 At begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald. 
 
Der lægges vægt på, hvad der er realistisk at opnå, når den bedste tilgængelige teknik benyttes, herunder 
mindre forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst mulige forureningsbekæmpende 
foranstaltninger. 
 
Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at overholde princip 7,8 og 9 i 
FN`s Global Compact. Det betyder, at Leverandøren skal overholde de specifikt fastlagte krav til 
produktets egenskaber og de eventuelt fastlagte minimumskrav til miljø og energi. 
 

3.4. Anti-korruption 

Endelig dom for korruption i kontraktperioden anses som væsentlig misligholdelse af Kontrakten. 
 
Korruption defineres som: 
 

 Aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis art. 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og art. 3, 
stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, og 

 Alle tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel, f.eks. passiv 
bestikkelse, underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug. 

 
Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at afholde sig fra alle former for 
korruption som fastlagt i princip 10 i FN`s Global Compact. 
 
Svendborg Kommune kan vælge, ikke at ophæve Kontrakten såfremt Svendborg Kommune vurderer, 
at ophævelsen ikke er proportional med Leverandørens handlinger. Svendborg Kommune kan i 
vurderingen, bl.a. lægge vægt på hvilke tiltag Leverandøren har igangsat med henblik på at forhindre 
gentagelse, samt i hvilket omfang Leverandørens procedurer på tidspunktet for fejlen har været 
utilstrækkelige. 

4. Dokumentation 

Leverandøren er forpligtet til at fremsende dokumentation for, at kravene efter punkt 3 er overholdt, 
såfremt Svendborg Kommune skriftligt anmoder herom. Dette kan indebære: 
 

 Erklæring fra Leverandørens ledelse om, at Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten løbende 
sikrer overholdelsen af de nævnte krav. 

 Beskrivelse af de praktiske tiltag, som Leverandøren har gennemført for at sikre overholdelsen af 
kravene. Beskrivelsen kan omfatte en fremstilling af påtagne forpligtelser, implementerede 
systemer og andre iværksatte tiltag. Leverandøren er på Svendborg Kommunes anmodning 
forpligtet til at deltage i opfølgende møder herom, herunder at indberette opdaterede 
beskrivelser af praktiske tiltag. 
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 Beskrivelse af resultatmålinger, hvori det beskrives, hvordan resultatet af iværksatte tiltag måles. 
F.eks. kan standarder som Global Reporting Initiative`s (GRI) Sustainability Reporting 
Guidelines anvendes, eller Leverandøren kan udarbejde en såkaldt ”Communication On 
Progress” (COP), der er offentliggjort på FN`s Global Compact hjemmeside. 

 
Anmodning om dokumentation m.v. skal være Svendborg Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage 
efter, at Svendborg Kommunes anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan 
dog maksimalt forlænges til 10 arbejdsdage. Leverandørens, og evt. underleverandørers) omkostninger 
ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er Svendborg Kommune uvedkommende. 
Dokumentation skal fremsendes på dansk eller engelsk. 

5. Procedure ved begrundet mistanke om manglende overholdelse af samfundsansvar 

Såfremt der opstår begrundet mistanke om, at kravene i afsnit 3 ikke er overholdt, skal Leverandøren 
efter Svendborg Kommunes skriftlige anmodning sende en skriftlig redegørelse inkl. dokumentation 
for: 
 

 Under hvilke processer og/eller metoder de aktuelle varer, tjenesteydelser og/eller bygge og 
anlægsarbejder er tilvirket samt 

 Hvilke materialer, der indgår i opfyldelsen af Kontrakten. 
 
Leverandøren skal desuden redegøre for, om Leverandøren ved sin adfærd kan påvirke opfyldelsen af 
de nævnte krav, herunder gennem valg af underleverandører eller valg af dele til det leverede. 
 
Redegørelsen skal i fornødent omfang være ledsaget af attester om produktionsprocesser og metoder 
samt materialevalg. 
 
Redegørelse m.v. skal være Svendborg Kommune i hænde senest 10 arbejdsdage efter, at Svendborg 
Kommunes anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt 
forlænges til 20 arbejdsdage. Leverandørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved 
udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v. er Svendborg Kommune uvedkommende. 

6. Sanktioner 

6.1. Ophævelse 

Svendborg Kommune kan ophæve Kontrakten helt eller delvist ved Leverandørens væsentlige 
misligholdelse. Følgende, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse: 
 

 Hvis Leverandøren ved opfyldelsen af Kontrakten ikke opfylder alle krav i pkt. 3. 

 Hvis Leverandøren ikke overholder redegørelseskravene i pkt. 4 eller 5. 
 
Svendborg Kommune kan på trods af misligholdelse vælge ikke at ophæve Kontrakten, uden at dette 
dog medfører, at Svendborg Kommune mister sine rettigheder efter dette bilag. Svendborg Kommune 
foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, herunder af hvorvidt der skal indledes dialog med 
Leverandøren. 
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6.2. Bod og erstatning m.v. 

Leverandøren kan ifalde bod ved overtrædelse af pkt. 3. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer til 
[indsætte promille af kontraktsummen], dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil overtrædelsen 
er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. 
 
Leverandøren kan ifalde bod ved overtrædelsen af pkt. 4 og 5. Boden pr. påbegyndt arbejdsdag svarer 
til [indsæt promille af kontraktsummen], dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil Leverandøren 
har imødekommet Svendborg Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i Leverandørens vederlag. 
 
Leverandørens betaling af bod udelukker ikke Svendborg Kommune fra at kræve erstatning af 
Leverandøren efter dansk rets almindelige regler. Svendborg Kommune er berettiget til at tilbageholde 
vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers 
ansatte. 

7. Underskrifter   

 
For Leverandøren:    
 

Virksomhedens navn:  

Dato:  

Underskrift: 

 

 

Navn og titel på underskriver:  

  
                
 
For Svendborg Kommune: 
  

Dato:  

Underskrift: 

 

 

Navn og titel på underskriver:  

 

 

/Økonomiudvalget  

Den 9. december 2014 
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