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GENERELLE SOCIALE OG ETISKE HENSYN 
 

1. Det er et grundlæggende krav, at Entreprenøren ved opfyldelse af kontrakten indestår 
for, at Entreprenøren og eventuelle underentreprenører til enhver tid overholder 
gældende lovgivning, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af 
race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, 
handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre 
etnisk ligebehandling.  

 
2. Entreprenøren og dennes underentreprenører forpligter sig ved opfyldelsen af 

kontrakten til at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, jf. FN´s 
Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.  

 
Såfremt Entreprenøren vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til 

foranstående bestemmelser eller undlader at efterkomme påbud om at bringe 

forholdet i overensstemmelse hermed, vil det blive betragtet som en væsentlig 

misligholdelse af kontrakten. 

3. Det er en generel forudsætning for samhandel med Ordregiver, at gældende 
skattelovgivning overholdes, og Ordregiver vil aktivt søge at ophæve enhver kontrakt 
med virksomheder, som har unddraget eller medvirket til unddragelse af 
skattebetalling.  

 
4. Det er endvidere et ufravigeligt krav, at Entreprenøren ved opfyldelse af kontrakten 

indestår for, Entreprenøren og eventuelle underentreprenører til enhver tid overholder 
de internationale konventioner, som er tiltrådt af Danmark, herunder bl.a. følgende 
grundlæggende ILO-konventioner:  

 
· Forbuddet mod tvangsarbejde, jf. ILO konvention nr. 29 (1930) om tvangsarbejde og 
ILO konvention nr. 105 (1957) om afskaffelse af tvangsarbejde.  
· Ingen diskrimination i ansættelsen, jf. ILO konvention nr. 111 (1958) om diskrimination 
og ILO konvention nr. 100 (1951) om ligeløn.  
· Forbuddet mod børnearbejde, jf. ILO konventionen nr. 138 (1973) om minimumsalder 
og ILO konventionen nr. 182 (1999) om afskaffelse af de værste former for 
børnearbejde.  
· Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger, jf. ILO konvention nr. 87 (1948) 
om foreningsfrihed, ILO konventionen nr. 98 om retten til organisering og ILO 
konventionen nr. 135 (1971) om beskyttelse af arbejdsrepræsentanter.  
· Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, jf. ILO konvention nr. 155 (1981) om 
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. · 
Retten til rimelige arbejdsvilkår, jf. ILO konvention nr. 94 (1955), der sikrer gode løn- 

og ansættelsesforhold.  
 

5. Såfremt Entreprenøren vedvarende eller gentagende gange ikke lever op til 

foranstående bestemmelser eller undlader at efterkomme påbud om at bringe 

forholdet i overensstemmelse hermed, vil det blive betragtet som en væsentlig 

misligholdelse af kontrakten. 
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ANSVAR FOR UNDERENTREPRENØRER 
 

1. Entreprenøren er forpligtet til at oplyse navn, kontaktoplysninger og juridisk 
repræsentant for de underentreprenører, der benyttes i forbindelse med udførelsen af 
kontrakten, så snart disse oplysninger er tilgængelige for Entreprenøren. Dette gælder 
for alle underentreprenører i hele kontraktperioden.  
 

2. Entreprenøren har samme ansvar efter denne kontrakt, uanset om kontraktydelsen 
ydes af Entreprenøren selv eller af en underentreprenør, medmindre andet følger af 
de enkelte bestemmelser i kontrakten.  

 
3. Entreprenøren skal herunder sikre, at eventuelle underentreprenører og deres 

eventuelle underentreprenører opfylder sociale klausuler i denne kontrakt ved 
udførelse af kontrakten. Såfremt der i tilknytning til en kontraktbestemmelse i denne 
kontrakt påhviler Entreprenøren en forpligtelse til at dokumentere eller redegøre for, 
at et givent krav er opfyldt, omfatter denne forpligtelse også Entreprenørens 
dokumentation af og redegørelse for underentreprenørens forhold. 
 

4. Opfylder underentreprenør og dennes eventuelle underentreprenører ikke 
nærværende kontrakt, kan Ordregiver sanktionere den manglende opfyldelse over for 
Entreprenøren, som var det Entreprenøren selv, der misligholdt kontrakten, 
medmindre andet følger af de enkelte bestemmelser i kontrakten. Ovenstående 
gælder tillige entreprenørens underleverandører og deres eventuelle 
underleverandører. 
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LÆRLINGEKLAUSUL [kun hvis det er relevant]  
 

[Vejledning: I bygge og anlægskontrakter, som har en varighed af minimum 6 mdr., samt 

hvor kontraktværdien mindst er 5 mio. kr. og/eller lønsum på 4 mio. kr. eller derover, er det 

relevant at indsætte en lærlingeklausul i kontrakten – det er dog altid en konkret vurdering, 

hvor Indkøb i kommunen altid skal inddrages. Hvis det ikke er relevant skal det alternativt 

overvejes at indsætte klausul om møde med jobcenteret med henblik på at drøfte 

muligheden for entreprenørens sociale medansvar for kommunens ledige i forhold til det 

konkrete projekt] 

 

1. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at mindst [X årsværk], der anvendes til at 

opfylde Kontrakten, jf. nedenstående, besættes med arbejdstagere, som tilhører 

persongruppen af lærlinge. 

2. Ved lærlinge forstås arbejdstagere, med hvem Entreprenøren eller eventuelle 

underleverandører indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen 

skal indgås som led i et uddannelsesforløb, som lærlingen følger, og skal være rettet 

mod, at lærlingen opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som 

understøtter lærlingens uddannelsesforløb, og som giver grundlag for beskæftigelse 

på arbejdsmarkedet. 

3. Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016 om 

erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 

2016 om erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til 

uddannelsesforløb. 

4. Entreprenøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre 

tilsvarende uddannelsesordninger i EU, herunder med lærlinge fra andre EU-lande, 

som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb. 

5. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige lærlinge i henhold til pkt. 

1 ovenfor ved at overføre personer, som ved kontraktens indgåelse er ansat hos 

Entreprenøren til den udbudte kontrakt. 

6. Kan Entreprenøren ikke på egen hånd ansætte lærlinge, kan Entreprenøren rette 

henvendelse til relevant erhvervsskole eller tilsvarende og anmode om at få formidlet 

lærlinge i medfør af lovbekendtgørelse nr. 738 af 20. juni 2016 om 

erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 

2016 om erhvervsuddannelser, som anses at opfylde ovenstående krav til 

uddannelsesforløb. 

7. Hvis Entreprenøren kan påvise, at det ikke har været muligt at indgå 

uddannelsesaftaler til besættelse af arbejdstimer med lærlinge, bortfalder vilkåret. 

8. Entreprenøren skal udarbejde og fremsende en lærlingeplan, der redegør for, 

hvorledes lærlingeklausulen forventes overholdt. Af planen skal det bl.a. fremgå, hvor 

mange arbejdstimer, der vil være udført af lærlinge, hvilke typer lærlinge, der 



  

5 

 

forventes beskæftiget, og i hvilke perioder lærlingene vil være beskæftiget. Hertil skal 

den af Ordregiver udarbejdede skabelon anvendes, jf. bilag [X]. Sker der ændringer i 

lærlingeplanen, herunder hvis arbejdstimer i henhold til lærlingeplanen ikke kan 

besættes med lærlinge, er Entreprenøren forpligtet til at underrette Ordregiver om de 

forventede ændringer hurtigst muligt. Orienteringen fritager ikke Entreprenøren for 

forpligtelsen, der fremgår af punkt 1 ovenfor. 

9. Lærlingeplanen skal være et fast punkt på møder mellem Entreprenøren og 

Ordregiveren i kontraktens løbetid. Ordregiver kan endvidere anmode Entreprenøren 

om at deltage i et statusmøde, hvor Entreprenøren redegør for Entreprenørens 

overholdelse af den forpligtelse, som følger af lærlingeklausulen. 

10. Ved arbejdets afslutning skal Entreprenøren på Ordregiverens anmodning inden for en 

frist af 10 dage dokumentere, at kravet efter punkt 1 ovenfor er overholdt. Ordregiver 

kan herunder kræve, at Entreprenøren dokumenterer efterlevelse af en eventuel 

konkret aftalt udmøntning af kravene i nærværende lærlingeklausul. Ordregiver kan 

endvidere i kontraktens løbetid på byggemøder forlange, at Entreprenøren redegør for, 

hvordan kravet efter punkt 1 vil blive opfyldt i løbet af kontraktperioden.  

11. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt Entreprenørens manglende besættelse af 

arbejdstimer med lærlinge er berettiget, kan Ordregiver forlange en uddybende 

redegørelse fra Entreprenøren. Hvis Ordregiver fortsat finder Entreprenørens 

handling uberettiget, kan Ordregiver meddele dette til Entreprenøren med 

tilkendegivelse af, at manglende besættelse af arbejdstimer med lærlinge udgør 

misligholdelse af kontrakten. Tilsvarende gælder, hvis Entreprenøren ikke overholder 

pligten til at dokumentere, at beskæftigelseskravet med lærlinge er opfyldt. Sker der 

fortsat misligholdelse fra Entreprenørens side, er Ordregiver berettiget til efter påkrav 

at kræve en bod på 2.000 kr. pr. lærling pr. uge, indtil Entreprenøren har 

dokumenteret, at beskæftigelseskravet med lærlinge er opfyldt. 
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SOCIALT MEDANSVAR [Alternativ, hvis lærlingeklausul ikke er relevant] 
 

Leverandøren forpligter sig til at mødes med Michael Casse, afsnitsleder – job og 

kompetencer, senest 14 dage inden kontraktstart. På mødet vil Leverandørens muligheder for 

at tage et socialt medansvar for kommunes ledige blive drøftet. Der vil blive udarbejdet et 

referat af mødet. Det er Leverandørens eget ansvar at kontakte Roskilde Jobcenter og aftale 

det nærmere tidspunkt for afholdelse af mødet. Kontaktperson fra Roskilde Jobservice er 

Michael Casse, afsnitsleder – job og kompetencer, tlf. 46 31 77 24 eller michaelc@roskilde.dk. 

Såfremt Leverandøren ikke overholder denne forpligtelse, vil det af Ordregiver blive betragtet 

som en væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

 

Leverandøren skal bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis 

længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med 

nedsat arbejdsevne. 
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ARBEJDSKLAUSUL 

 
1. Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører, som i Danmark 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 arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske 
område.  

 
Entreprenøren skal sikre, at ansatte hos Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører orienterer de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. 

 
2. Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og 

arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen 
fastsætter. Ordregiver kan herunder kræve, at Entreprenøren dokumenterer 
efterlevelse af den konkrete udmøntning af arbejdsklausulens krav, som fremgår af 
bilag [X].  

 
Ordregiver kan kræve, at Entreprenøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for 10 
arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle 
underentreprenørers arbejdstagere, såsom løn-og timesedler, lønregnskab og 
ansættelseskontrakter eller udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst, med en oversigt 
over Entreprenørens indbetalte A-skat for de pågældende medarbejdere. For 
personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal 
tilsvarende oplysninger udleveres. Ordregiver kan til brug for sin vurdering af, om 
Entreprenøren eller underentreprenører har overholdt klausulen, søge rådgivning hos 
relevante arbejdsgiver-og/eller arbejdstagerorganisationer. 

 
Materialet skal fremsendes under hensyntagen til den til enhver tid gældende 
lovgivning, herunder persondatalovgivningen, og kan være anonymiseret i det omfang, 
at det stadig er muligt at foretage den fornødne kontrol. Hvor det er nødvendigt at 
fremsende ikke-anonymiseret dokumentation, skal Entreprenøren sikre, at det 
fornødne samtykke fra den enkelte arbejdstager, jf. gældende persondatalovgivning, 
er til rådighed for den ovenfor beskrevne overdragelse af oplysninger om løn- og 
ansættelsesvilkår, således at den fastsatte tidsfrist på 10 dage kan overholdes. 

 
3. Hvis Entreprenøren ikke overholder sine forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, 

kan Ordregiver tilbageholde og modregne vederlag med henblik på at sikre 
arbejdstagernes løn-og ansættelsesvilkår efter pkt. 1 i denne klausul. Beløbet, som 
tilbageholdes og modregnes fra Entreprenøren, kan tillige omfatte rimelige 
omkostninger til opgørelse, efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 
arbejdstagerne, hvis ikke sagen kan afgøres i det fagretlige system. 

 
Såfremt Entreprenøren eller underentreprenøren er part i en overenskomst svarende 
til forpligtelsen i pkt. 1, og ved udførelse af nærværende kontrakt ikke overholder sine 
forpligtelser i henhold til pågældende overenskomst, og ikke ad anden vej har betalt 
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et idømt krav, kan tilbageholdt vederlag endvidere anvendes til at tilgodese krav for 
overtrædelse af overenskomsten fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig.  

 
Entreprenøren kan endvidere pålægges at betale en dagbod på 3.000 kr. pr. dag til 
Ordregiver, hvis arbejdsklausulens pkt. 1 og/eller pkt. 2 ikke overholdes. 

 
Ved gentagne overtrædelser af pkt. 1 og/eller pkt. 2 betales en dagbod på 10.000 kr. 
pr. dag til Ordregiver. 
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ANTIKORRUPTION OG UAFHÆNGIGHED 
 

1. Entreprenøren forpligter sig ved opfyldelse af kontrakten til at afholde sig fra at 
bestikke eller på anden måde uretmæssigt på virke offentlige embedsmænd, domstole 
og/eller private parter. Entreprenøren forpligter sig endvidere til straks og loyalt at 
oplyse bygherre om alle forhold og relationer, der kan give eller fremstå som en 
anledning til en interessekonflikt med bygherren. 
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STIKPRØVEKONTROL 

1. Ordregiver eller tredjepart er i kontraktperioden berettiget til løbende at foretage 
stikprøvekontrol på den byggeplads, hvor Entreprenøren eller eventuelle 
underentreprenører opfylder kontrakten. En eller flere arbejdere vil, i samarbejde 
med byggeledelsen på arbejdspladsen, blive udvalgt til stikprøvekontrol. De udvalgte 
arbejdere er forpligtet til at oplyse deres fulde navn og fremvise billedlegitimation. 
Entreprenøren er herefter forpligtet til at fremsende relevante dokumentation for, at 
Entreprenøren, i forhold til disse arbejdere, overholder sine kontraktforpligtelser. 
Det påhviler Entreprenøren en forpligtelse til loyalt at samarbejde ved en 
stikprøvekontrol.  

Såfremt Entreprenøren ikke overholder sine sociale og etiske kontraktforpligtelser 
eller loyalt samarbejder ved stikprøvekontrollen, bliver det betragtet som en 
væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

 
 

 


