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1. Klausul om arbejdsvilkår  
 

1.1. Løn – og arbejdsvilkår  
 
Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker 
til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, 
som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv 
overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejds-
markedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område. Der henvises til ILO-
konventionens nr. 94.  
 
Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået 
overdraget (dele af) kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det den virksomhed, der står som 
leverandør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse.  
 
Aarhus Kommune kan til enhver tid udbede sig nødvendig dokumentation for, at løn - og arbejdsvilkår 
for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konventionens nr. 94. Leverandøren skal, efter skrift-
ligt påkrav, fremskaffe nødvendig dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers 
arbejdstagere.  
 
Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modta-
gelse. Leverandøren og Aarhus Kommune kan i særlige tilfælde aftale en forlængelse af fristen. Rele-
vant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter, ansættelses-beviser 
eller udskrift fra eIndkomst registeret. 
 
Aarhus Kommune er desuden berettiget til at anmode leverandørens ansatte om at fremvise den nød-
vendige dokumentation for deres løn- og ansættelsesvilkår. Leverandøren giver ved indgåelsen af kon-
trakten sin accept til, at Aarhus Kommune kontakter den ansatte direkte.  
 

1.2. Orientering om løn - og arbejdsvilkår  
 
Leverandøren skal ved arbejdets start orientere medarbejderne om løn- og arbejdsvilkårene. Tilsva-
rende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har fået overdra-
get kontrakten til udførelse. På opfordring fra Aarhus Kommune skal leverandøren inden [x] dage do-
kumentere, at medarbejderne er orienteret herom.  
 

1.3. Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) mm.  
 
Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning herunder anmeldelse til Registret 
for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (RUT).  
Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT registeret skal på eget initiativ sende kvittering for an-
meldelsen til Aarhus Kommune straks efter anmeldelsen er sket.  
Leverandøren skal desuden sikre at eventuelle underleverandører eller personer, der har fået overdra-
get kontrakten til udførelse overholder gældende lovgivning, herunder anmeldelse til RUT registret.  
På opfordring fra Aarhus Kommune skal leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyndelse doku-
mentere, at anmeldelsen til RUT registret er sket.  
 

1.4. Misligholdelse  
 
Hvis leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger sender relevant dokumentation, herunder an-
meldelse til RUT registeret, kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x % af kontraktsummen] 
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pr. påbegyndt arbejdsdag indtil dokumentationen er modtaget. Aarhus Kommune er berettiget til at 
modregne boden i betalingen til leverandøren.  
 
Ligeledes kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x % af kontraktsummen] pr. påbegyndt ar-
bejds-dag, hvis det viser sig, at leverandøren ikke lever op til betingelserne i denne klausul. Dagbøder-
ne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kommune er berettiget til at modregne 
boden i betaling til leverandøren.  
 
Såfremt leverandøren ikke inden for rimelig tid opfylder betingelserne i klausulen eller sender den 
krævede dokumentation, kan det sidestilles med væsentlig misligholdelse af kontrakten 
 
 

  
 


