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Erklæring om samfundsansvar 

 

Leverandører til Ballerup Kommune erklærer –  

 at overholde Ballerup Kommunes arbejdsklausul, se neden for i afsnit a og 

er i den forbindelse bekendt med, at Ballerup Kommune ved overtrædelse af 

arbejdsklausulen kan pålægge leverandøren bod på de anførte vilkår eller 

ophæve kontrakten. 

 at overholde vilkårene for samfundsansvar, se neden for i afsnit b herunder 

krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrup-

tion. 

 at leve op til socialt ansvar og overholde trepartsaftalen i relation til uddan-

nelse af elever og lærlinge, se neden for i afsnit c. 

 at være indstillet på, at Ballerup Kommune prioriterer miljøhensyn og vil 

inddrage disse hensyn i indkøb af vedligeholdelsesopgaver, se afsnit d. 

 

a) Arbejdsklausul: 
 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og even-

tuelle entreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, 

har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelses-

forhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan fx være ved gældende 

dansk kollektiv overenskomst. Overholder entreprenøren ikke dette, vil det blive 

betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 

 

Dokumentationskrav 

Kommunen kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvil-

kår for entreprenøren lever op til ovennævnte krav. Entreprenøren skal efter på-

krav fremskaffe relevant dokumentation for såvel egne som eventuelle underleve-

randørers/underentreprenørers arbejdstageres løn- og ansættelsesforhold, herun-

der: 

 At entreprenøren skal kunne dokumentere at denne er registreret i relevante 

registre som f.eks. Registeret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) og E-

indkomst registeret. 

 At kommunen kan bede den enkelte ansatte fremvise dokumentation for an-

sættelsen og ansættelsesforhold. Entreprenøren skal sikre, at dennes an-

satte udstyres med korrekt ansættelsesbevis og sikre at de ansatte er for-

pligtet til at fremvise denne dokumentation ved kommunens forespørgsel. 

 At kommunen kan videregive dokumentationen til andre myndigheder,  

EJENDOMME 
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Side 2 

 

f. eks. skattemyndigheder og Arbejdstilsynet. 

 

Ved manglende overholdelse af ovennævnte bestemmelse, herunder manglende 

fremsendelse af dokumentation inden for den af kommunen fremsatte frist, ifalder 

entreprenøren en bod på 2 ‰ af kontraktsummen/entreprisesummen dog mini-

mum 5.000 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag indtil entreprenøren har imødekommet 

kommunens krav. Beløbet kan modregnes i kontraktsummen/entreprisesummen. 

 

Reference 

Formuleringen af klausulen er baseret på den internationale ILO-konvention 94. 

Konventionen foreligger på dansk i form af cirkulære om arbejdsklausuler i offent-

lige kontrakter nr. 9471 af 30. juni 2014. 

 

b) Samfundsansvar: 
 

Ballerup Kommune inddrager samfundsansvar i udbud og annonceringer for at sikre 

at krav til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption 

efterleves samt arbejde for at udelukke firmaer som er dømt for skatteunddragelse. 

 

Menneskerettigheder  

Leverandøren overholder ved opfyldelsen af kontrakten 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, so-

cial eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling. 

 

Arbejdstagerrettigheder og antikorruption 

Ved opfyldelsen af kontrakten forpligter leverandøren sig til at overholde grundlæg-

gende arbejdstagerrettigheder:  

 At leverandøren sikrer ligeløn og ikke udøver diskrimination. 

 At leverede ydelser eller dele heraf ikke er udført i strid med det gene-

relle forbud imod tvangsarbejde. 

 At leverede ydelser eller dele heraf ikke er udført i strid med det gene-

relle forbud imod anvendelse af børnearbejde. 

 At leverede ydelser er udført under forhold, hvor det generelle princip 

om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er 

sikret. 

 At leverede ydelser eller dele heraf er udført under forhold, hvor det ge-

nerelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt. 

 At leverede ydelser eller dele heraf er udført under forhold, hvor det ge-

nerelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt. 

 At leverede ydelser eller dele heraf er udført under forhold, hvor det ge-

nerelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt. 

 At leverandøren indestår for ikke på noget tidspunkt at have modtaget 

en endelig dom for korruption, herunder aktiv bestikkelse herunder pas-

siv bestikkelse, underslæb, bedrageri, mandatsvig og embedsmisbrug.  

 At leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at 

afholde sig fra alle former for korruption. 

 

 

c) Socialt ansvar/Trepartsaftalen: 
Ballerup Kommune prioriterer socialt ansvar højt.  

 

Ballerup Kommune følger Trepartsaftalen (Praktikplads-AUB, arbejdsgivernes ud-

dannelsesbidrag) ved anskaffelse af bygge- og anlægsopgaver op til 5 mio. kr.  
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Ved udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på Ballerup Kommunes ejen-

domme, forudsætter Ballerup Kommune, at tilbudsgivere lever op til Trepartsafta-

len i relation til uddannelse af elever og lærlinge. 

 

d) Miljøhensyn: 
Ballerup Kommune vægter miljø- og klimahensyn, hvilket bl.a. betyder, at bygge-

riet skal udføres efter principperne for bæredygtigt byggeri.  

 

Ballerup Kommunes miljø- og klimakrav vil bliver fastlagt i hvert enkelt udbud. Dvs. 

tilbudsgiveren skal være forberedt på at der kan blive stillet krav og konkurreret på 

miljøhensyn inden for udførelsesmetoder, materialevalg, energiforbrug o.lign. 

 

 

Ballerup kommune følger op på leverandørens samfundsan-
svar: 
Hvis der opstår mistanke om, at leverandøren ikke lever op til ovennævnte, foreta-

ger Ballerup Kommune en opfølgning. Ved en væsentlige overtrædelser har Balle-

rup kommune efter forudgående dialog med leverandøren bl.a. mulighed for at op-

hæve kontrakten.  

 

 


