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Vejledning vedrørende anvendelse af arbejdsklausuler i Aarhus 

Kommune  

 

Byrådet besluttede d. 19. januar 2005, at der skal indsættes arbejdsklausuler i Aarhus 

Kommunes kontrakter ved udbud af tjenesteydelser, der kun kan udføres i Danmark samt 

på bygge- og anlægsydelser. 

 

Den 18. december 2013 besluttede byrådet, at de arbejdsklausuler, der anvendes, når 

Aarhus Kommune udbyder opgaver, fremover skal indeholde nogle bestemte krav til leve-

randøren.  

 

Byrådet vedtog desuden nogle forpligtelser for Aarhus Kommune. 

 

Vejledningens bilag 1 indeholder et eksempel på en arbejdsklausul, der lever op til de af 

byrådet opstillede betingelser.  

  

1. Betingelser for anvendelsen af arbejdsklausuler  

 

 Arbejdsklausulen kan alene anvendes som kontraktvilkår.  

 

 Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen og/eller udbudsmaterialet, at kontrakten vil indehol-

de en arbejdsklausul, og klausulen må alene være gældende for den virksomhed som udføres i 

medfør af kontrakten.  

 

2. Krav til leverandøren 

Det er i medfør af byrådsbeslutningen af 18. december 2013 obligatorisk, at følgende krav 

stilles til leverandøren i arbejdsklausulen:  

 

2. 1 Cirkulære af 12. juni 2014 samt henvisning til ILO konvention nr. 94  

I forlængelse af det nye cirkulære af 12. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kon-

trakter fra Beskæftigelsesministeriet, er afsnit 1.1. i arbejdsklausulen blevet ændret, så 

formuleringen er enslydende med Beskæftigelsesministeriets vejledning. 

 

Hovedleverandøren skal sikre, at ansatte er sikret løn 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 repræsentative parter i Danmark inden for det pågældende 

faglige område. 

 

Der er fortsat en henvisning til ILO konvention nr. 94, da det nye cirkulære har til formål 

at gennemføre ILO konvention nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. 

 

Hovedleverandøren er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår.  
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2.2 Kædeansvar: 

Af byrådsbeslutningen følger, at der fremover skal indføres kædeansvar. At der indføres 

kædeansvar betyder, at hovedleverandøren forpligtes til at påse, at også eventuelle un-

derleverandører (eller personer der har fået overdraget dele af kontrakten til udførelse) 

overholder klausulens bestemmelser.  

 

2.3 Dokumentation: 

Det skal følge af arbejdsklausulen, at Aarhus Kommune til enhver kan tid udbede sig do-

kumentation for, at løn- og arbejdsvilkårene er i overensstemmelse med klausulen. Leve-

randøren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som 

eventuelle underleverandørers arbejdstagere.  

 

Dokumentationen skal være Aarhus Kommune i hænde senest 2 dage efter påkravets 

modtagelse. Leverandøren og Aarhus Kommune kan i særlige tilfælde aftale en forlængel-

se af fristen. Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskon-

trakter, ansættelsesbeviser eller udskrift fra eIndkomst registeret. 

 

Aarhus Kommune er desuden berettiget til at bede leverandørens ansatte om at fremvise 

den nødvendige dokumentation. Leverandøren giver ved indgåelsen af kontrakten sin ac-

cept til, at Aarhus Kommune kontakter den ansatte direkte.  

 

2.4 Anmeldelse til RUT registeret: 

Alle udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, skal iht. Udstatio-

neringsloven kapitel 3a lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere i 

Danmark (RUT). 

 

Leverandører, der har anmeldelsespligt til RUT registeret skal på eget initiativ sende kvit-

tering for anmeldelsen til Aarhus Kommune straks efter anmeldelsen er sket. 

 

Leverandøren skal desuden sikre, at eventuelle underleverandører eller personer, der har 

fået overdraget kontrakten til udførelse overholder gældende lovgivning, herunder anmel-

delse til RUT registret. 

 

På opfordring fra Aarhus Kommune skal leverandøren inden 3 dage fra arbejdets påbegyn-

delse dokumentere, at anmeldelsen til RUT registret er sket.  

 

Sidstnævnte har selvstændig betydning i forhold til udførelse af bygge- og anlægsopgaver 

eller opgaver indenfor landbrug, skovbrug eller gartneri, da hvervgiver (Aarhus Kommune) 

her har en pligt til at kontakte Arbejdstilsynet, hvis vi ikke 3 dage efter arbejdets start har 

modtaget dokumentation for, at anmeldelsen er sket.  

 

Læs mere om RUT i bilag 2 til vejledningen.  
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2.5 Misligholdelse: 

Hvis leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger sender relevant dokumentation, 

herunder anmeldelse til RUT registeret, kan Aarhus Kommune kræve dagbøder af [x kr./ x 

% af kontraktsummen] 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 arbejdsdag, hvis det viser sig, at leverandøren ikke lever op til betingelserne i 

denne klausul. Dagbøderne kan opkræves indtil forholdene bringes i orden. Aarhus Kom-

mune 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 

 

2.5.1. Fastsættelse af bodsbeløbet:  

Fastsættelsen af bodsbeløbet vil altid bero på en konkret vurdering af opgavens omfang 

herunder antal medarbejdere der forventes, at blive beskæftiget med opgaven. Det er af 

afgørende betydning for beløbets fastsættelse, at det ikke kan betale sig for leverandøren, 

at undlade at efterkomme klausulens betingelser, fordi denne vurderer, at det er billigere 

at betale boden.  

 

Et eksempel på en dagbod kan efter en konkret vurdering være 0,01 % af kontraktsum-

men dog minimum 2.000 kr. pr. dag. Det kan endvidere overvejes, om boden skal fast-

sættes pr. dag pr. medarbejder, og hvilket beløb der i så fald vil give den ønskede virk-

ning.  

 

3. Aarhus Kommunes forpligtelser 

Udover leverandørens forpligtelser i klausulen indeholder byrådsbeslutningen af 18. de-

cember 2013 også forpligtelser for Aarhus Kommune: 

 

3.1 Offentliggørelse på kommunens hjemmeside:  

For at sikre så stor indsigt som muligt om hvilke virksomheder, der udfører Bygge- og An-

lægsopgaver skal navnene på virksomhederne offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

 

Forpligtelsen gælder for alle bygge- og anlægsopgaver, hvor entreprisesummen overstiger 

5 mio. kr. eksl. moms. 

 

Du kan foretage registreringen ved at trykke her. 

 

 

 

http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/AdmServ/indk%C3%B8bogudbud/Udbud/ByggeogAnlag/Udbud%20-%20BogA/WorkflowTasks/NewForm.aspx?RootFolder=%2FAdmServ%2Findk%C3%B8bogudbud%2FUdbud%2FByggeogAnlag%2FUdbud%20%2D%20BogA%2FWorkflowTasks&Source=http%3A%2F%2Fmedarbejderportalen%2Eadm%2Eaarhuskommune%2Edk%2FAdmServ%2Findk%C3%B8bogudbud%2FUdbud%2FByggeogAnlag%2FUdbud%2520%2D%2520BogA%2FWorkflowTasks%2FAllItems%2Easpx
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3. 2 Kontrol: 

Aarhus Kommune har som bygherre en kontrolforpligtelse. Forpligtelsen består bl.a. i at 

påse, at bestemmelserne i arbejdsklausulen overholdes.  Kontrollen ligger i den afdeling, 

der er bygherre og dermed har ansvaret for kontrakten, som arbejdsklausulen er en del af.  

 

Er der konkret mistanke om, at dansk lovgivning bliver overtrådt vil Aarhus Kommune 

normalt kunne sende dokumentationen videre til relevante myndigheder som SKAT, ar-

bejdstilsynet eller politiet.  

 

Aarhus Kommune skal derudover, i medfør af byrådsbeslutningen selv fokusere på socialt 

bedrageri i forbindelse med kontrolbesøg.  

  

I Aarhus Kommune er der en kontrolenhed i Beskæftigelsesforvaltningen, der har til opga-

ve at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, der ligger til grund 

for udbetaling af ydelser efter den sociale lovgivning.  

 

Hvis kommunen derudover i forbindelse med kontrolbesøg eller på anden måde får oplys-

ninger, der tyder på, at en virksomhed overtræder lovgivningen, kan kommunen efter en 

konkret vurdering sende disse oplysninger til den relevante myndighed. 

 
4. Spørgsmål  

Spørgsmål vedrørende anvendelse af arbejdsklausuler kan rettes til Juridisk Service i 

Borgmesterens Afdeling.   


