
Social- og arbejdsklausul

Grundlæggende rettigheder 
Kommunen forudsætter, at Leverandøren og dennes underleverandører 
overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende 
grundlæggende ILO-konventioner: 

• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 
• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
• Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående

indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-
konvention nr. 138 og 182) 

• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)
• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 

87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning 

Leverandøren og dennes underleverandører er forpligtet til at sikre 
overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må leverandøren ikke 
forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk 
anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Det forudsættes endvidere,
at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende 
menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring 
og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 
 
 
Det rummelige arbejdsmarked 
Leverandøren er forpligtiget til at indgå i et samarbejde med Kommunen om at
afdække Leverandørens muligheder for at bidrage med at løfte indsatsen for 
unge og uddannelse i Gribskov Kommune. Det kan fx være Leverandørens 
muligheder for at indgå uddannelsesaftaler og -forløb med elever/lærlinge og 
studerende (voksenlærlinge kan medregnes her), om de rette 
uddannelsesmæssige kompetencer og vilkår er til stede hos Leverandøren osv.

Endvidere skal muligheden, for enten at ansætte eller igangsætte et 
integrationsforløb med en eller flere personer, fx ledige med varigt nedsat 
arbejdsevne, ledige med behov for støtte til at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet eller med behov for afklaring i forhold til fremtidig 
arbejdsevne, undersøges.

Social dumping 
Leverandøren og eventuelle underleverandører er forpligtet til at sikre sine 
ansatte, der medvirker til at opfylde kontrakten, løn, arbejdstid og 
arbejdsvilkår, der 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, ligesom Leverandøren og
eventuelle underleverandører er forpligtet til at orientere de ansatte om 
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gældende arbejdsvilkår.
 
Overholder Leverandøren eller en underleverandører ikke ovennævnte krav, og
medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, er Leverandøren forpligtet til 
straks at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres. 
Sker dette ikke, kan Kommunen tilbageholde vederlag til Leverandøren med 
henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. 
 
Kommunen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for 
Leverandørens og eventuelle underleverandørers overholdelse af ovenstående 
krav herunder, at der er sket indberetning af A-indkomst, A-skat og evt. 
arbejdsudlejeskat for de medarbejdere, der medvirker til at opfylde 
kontrakten. Dokumentation fremlægges, fx i form af udskrift fra E-
indkomstsystemet, kvittering for betalt arbejdsudlejeskat, lønregnskab, 
ansættelseskontrakter eller ansættelses beviser, senest fem arbejdsdage efter 
Kommunen har fremsat krav.
 
Leverandøren har samme ansvar, uanset om arbejdet udføres af Leverandøren 
selv eller af underleverandører. Leverandøren indestår over for Kommunen for, 
at underleverandøren lever op til alle krav i nærværende kontrakt. 

Opfylder underleverandøren og dennes eventuelle underleverandører ikke 
nærværende kontrakt, kan Kommunen sanktionere den manglende opfyldelse 
over for Leverandøren, som var det Leverandøren selv, der var i misligholdelse.

2


