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Gentofte Kommunes arbejdsklausul for bygge- anlægsopgaver 
Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 

ønsker Gentofte Kommune at sikre, at hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer 

arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end 

dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller 

administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den 

egn, hvor arbejdet udføres. 

Hvis den relevante kollektive overenskomst indeholder pligt til at stille indkvartering (kost og logi) til rådighed 

for medarbejderne eller pligt til betaling af løntillæg i stedet for indkvartering, skal entreprenøren også leve 

op til dette krav eller på anden måde tage højde for, at medarbejdernes ansættelsesvilkår - også det taget i 

betragtning - ikke er mindre gunstige end efter den pågældende overenskomst.  

Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad 

der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. 

Hovedentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse 

løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende 

arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Gentofte 

Kommune kan kræve dokumentation for, at medarbejderne er orienteret. 

Gentofte Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe 

relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere.  

Dokumentationen skal være Gentofte Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter 

eller ansættelsesbeviser. 

Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i relevante 

registre som fx Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret.  

Gentofte Kommune er berettiget til at bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for ansættelsen og 

ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes ansatte har korrekt ansættelsesbevis og skal sikre at 

de ansatte er forpligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel.  

Dokumentationen kan efter omstændighederne give anledning til at kommunen videregiver dokumentation 

til andre myndigheder, fx skattemyndigheder, Arbejdstilsynet og/eller Politiet.  

Hovedentreprenøren og alle underentreprenører er til enhver tid underlagt Gentofte Kommunes 

instruktioner omkring arbejdstagers indkvarteringsforhold, herunder ophold på Gentofte Kommunes 

arbejdspladser.  



 

 

Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Gentofte Kommune 

kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig 

virkning.  

Hvis entreprenøren uanset påkrav overtræder arbejdsklausulen, herunder undlader at fremsende relevant 

dokumentation, kan Gentofte Kommune efter 5 arbejdsdage i stedet kræve dagbøder af 0,3 promille af den 

samlede entreprisesum excl. moms pr. arbejdsdag og efter 10 arbejdsdage 0,5 promille af den samlede 

entreprisesum, dog mindst 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag indtil forholdet er bragt i orden og 

dokumentation herfor er modtaget.  

Såfremt det efterfølgende viser sig, at arbejdsklausulen hele tiden har været overholdt, så det alene er 

tidsfristen for aflevering af dokumentation, der ikke er overholdt, nedsættes dagboden til 0,3 promille, dog 

fortsat mindst 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag, indtil dokumentationen er modtaget. Gentofte Kommune 

er berettiget til at modregne boden i betalingen til entreprenøren. 
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