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Arbejds- og uddannelsesmæssige klausuler i TÅRNBYFORSYNING

Indledning
Udbud af varer, tjenesteydelser, transportopgaver, samt bygge- og anlægsopgaver skal sikre, at
TÅRNBYFORSYNING opnår de bedste og billigste tilbud på leverancer og opgavevaretagelse. Der er dog
et ønske om at sikre, at ydelserne/varerne leveres under iagttagelse af anstændige løn- og
ansættelsesforhold, samt understøttelse af en fortsat uddannelse af håndværkere mv.
Med dette notat fastlægger TÅRNBYFORSYNING A/S krav til anvendelse af arbejds- og
uddannelsesklausuler ved arbejde for TÅRNBYFORSYNING A/S og datterselskaber (efterfølgende
TÅRNBYFORSYNING).
Disse må dog ikke kunne opfattes som en teknisk handelshindring eller virke konkurrencebegrænsende.

Arbejdsforhold
TÅRNBYFORSYNING ønsker at sikre gode vilkår for medarbejderne hos Kontrakthaver og dennes
underleverandører i forbindelse med arbejdet for forsyningen.
I alle kontrakter indgået med TÅRNBYFORSYNING som aftalepart indføres nedenstående tekst i både
udbudsmaterialer og i kontrakten:
Arbejdsklausul
Ved underskrift af nærværende kontrakt, forpligter Kontrakthaver sig til at overholde nedenstående
arbejdsklausul.
Kontrakthaver skal sikre, at ansatte hos Kontrakthaver og dennes underleverandører, er sikret løn
(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som gælder på hele
det danske område jf. ILO konventions nr. 94, om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Det betyder arbejds- og lønforhold m.m. ikke må være 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 arbejdsmarkedsparter i Danmark.
Kontrakthaver skal sikre, at ansatte hos Kontrakthaver og dennes underleverandører er orienteret om de
pågældende arbejdsvilkår.
Kontrakthaver skal på foranledning af TÅRNBYFORSYNING kunne dokumentere, at ansatte hos
Kontrakthaver og dennes underleverandørers aflønnes som ovenfor anført.
Dokumentation skal være selskabet i hænde senest 5 arbejdsdage efter opfordringens modtagelse.
Det anses som en væsentlig misligholdelse af kontrakten, og TÅRNBYFORSYNING vil være berettiget til
at hæve den indgåede kontrakt uden yderligere varsel, og uden omkostninger for TÅRNBYFORSYNING,
såfremt:
•

Der ikke indenfor 10 dage efter en anmodning fremlægges fyldestgørende dokumentation for, at
arbejds- og lønforhold er i overensstemmelse med arbejdsklausulen eller at

•

Arbejds- og lønforhold ikke kan bringes i orden jf. arbejdsklausulen indenfor 14 dage efter
modtagelse af dokumentation

Side 1

Medfører misligholdelsen et berettiget krav på yderligere løn fra de medarbejderne, der udfører arbejdet,
kan TÅRNBYFORSYNING foretage tilbagehold i betalingerne til Kontrakthaver med henblik på at sikre de
ansatte løn- og ansættelsesvilkår svarende til niveauet i de nævnte kollektive overenskomster.
Kontrakthaver skal tillige underskrive ”Tro- og love-erklæring om efterlevelse af de vedtagne
arbejdsklausuler – og/ eller uddannelsesklausuler.
Uddannelsesforhold
For kontrakter, der vedrører bygge- og anlæg, stilles krav der sikrer beskæftigelse af praktikanter/elever
hos kontrakthaver eller dennes underleverandør.
Uddannelsesklausul
Ved underskrift af nærværende kontrakt, forpligter Kontrakthaver sig til at sikre, at der er en eller flere
elever/praktikanter beskæftiget i selskabet. Kontrakthaver skal i forbindelse med kontraktindgåelsen
underskrive Tro- og love-erklæring vedrørende opfyldelse af uddannelsesklausulen og adgang for
Bygherren til at foretage kontrol.
Manglende overholdelse af Kontrakthavers forpligtelser i medfør af uddannelsesklausulen, herunder
manglende fremlæggelse af dokumentation efter anmodning fra TÅRNBYFORSYNING, er
TÅRNBYFORSYNING berettiget til at give Kontrakthaver en bod på indtil 5 % procent af den samlede
kontraktsum.
TÅRNBYFORSYNING vil være berettiget til at hæve den indgåede kontrakt uden yderligere varsel, og
uden omkostninger for TÅRNBYFORSYNING hvis Kontrakthaver efter anmodning ikke lever op til
uddannelsesklausulen.

Side 2

Tro og love erklæring vedrørende arbejds- og uddannelsesklausuler for arbejde i
TÅRNBYFORSYNING A/S med datterselskaber

Undertegnede kontrakthaver

Navn:

Firma:

Firmastempel

Erklærer hermed
•

at ansatte hos Kontrakthaver og dennes underleverandører, er sikret løn (herunder særlige
ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som gælder på hele det
danske område jf. ILO konventions nr. 94, om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

•

at arbejds- og lønforhold m.m. 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 arbejdsmarkedsparter i Danmark.)

•

at ansatte hos Kontrakthaver og underleverandører er orienteret om de pågældende
arbejdsvilkår.

•

at der er en eller flere elever/praktikanter beskæftiget hos kontrakthaver eller dennes
underleverandør.

Side 3

