Arbejds- og uddannelsesklausuler

Arbejdsklausul
I alle kontrakter indgået med Tårnby Kommune som aftalepart indføres nedenstående tekst i både
udbudsmaterialer og i kontrakten:
” Ved underskrift af nærværende kontrakt, forpligter Kontrakthaver sig til at overholde nedenstående
arbejdsklausul.
Formålet med arbejdsklausulen er, at sikre gode arbejdsforhold for Kontrakthavers medarbejdere.
Kontrakthaver skal sikre, at ansatte hos Kontrakthaver eller kontrakthavers underleverandører, som
medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, 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 arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område jf. ILO
konventions nr. 94, om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Kontrakthaver skal sikre, at ansatte hos kontrakthaver og kontrakthavers underleverandører orienterer de
ansatte om de pågældende arbejdsvilkår.
Såfremt arbejdsklausulen ikke overholdes, kan Kommunen give Kontrakthaver en bod på indtil 10 % procent
af den samlede kontraktsum. Der gives dog et varsel på 10 dage for Kontrakthaver til at berigtige
forholdene.
Kontrakthaver skal tillige underskrive ”Tro- og loveerklæring om efterlevelse af de vedtagne
arbejdsklausuler – og/ eller uddannelsesklausuler”.

Uddannelsesklausul
Udover ovenstående vil der i kontrakter, der vedrører bygge- og anlæg på kr. 10.000.000 eller mere, indgå
klausuler der sikrer beskæftigelse af praktikanter ved opfyldelse af kontrakterne.
Følgende tekst vil blive anvendt i både udbudsmaterialer og i kontrakten:
”Bygherre har besluttet, at der skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter ved udførelse af
kontrakten.
Entreprenøren skal sikre, at mindst X % af de årsværk (svarende til X arbejdstimer inkl. ferie, sygdom,
skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere elever/praktikanter.
Entreprenøren skal i forbindelse med kontraktindgåelsen underskrive Tro- og loveerklæring vedrørende
opfyldelse af uddannelsesklausulen og adgang for Bygherren til at foretage kontrol.
Manglende overholdelse af entreprenørens forpligtelser i medfør af uddannelsesklausulen, herunder
manglende fremlæggelse af dokumentation efter anmodning fra Bygherren, berettiger Bygherren til at
kræve bod. Boden udgør i alt X kr. Betingelser for bodsbetaling fremgår af kontrakten.
Det udgør væsentlig misligholdelse af kontrakten hvis entreprenøren vedvarende eller gentagne gang ikke
lever op til uddannelsesklausulen.”

