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1. Retningslinjer for uddannelsesklausuler

Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser

Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at tage aktiv del i 
indsatsen for at unge får en uddannelse.

Aabenraa Kommune vil derfor gå i dialog med kommunens leverandører, for drøfte 
mulighederne for lære-, praktikplads- eller jobrotationsforløb. Det er Aabenraa 
Kommunes forventning at leverandørerne indgår positivt i denne dialog, samt at 
leverandørerne i øvrigt beskæftiger et sædvanligt og rimeligt antal lærlinge.

Aabenraa Kommune vil konkret indarbejde uddannelsesklausuler med faste krav til 
lære- og praktikpladser i følgende tilfælde:

Uddannelses-
klausuler

Generel klausul ved udbud der i samlet 
anlægssum overstiger 10 mio. kr. med 
en byggeperiode på mindst 6 måneder, 
eller ved fagentrepriser der overstiger 5 
mio. kr. med en byggeperiode på 
minimum 4 måneder. 

I forhold til omfanget af 
uddannelsesklausulen, udformes den 
som et minimumskrav til andelen af de 
stillinger (årsværk) der anvendes til at 
opfylde kontrakten. 

Minimumskravet fastlægges til 5%.

 



2. Retningslinjer for beskæftigelsesklausuler

Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser

Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at opfordre og 
medvirke til at kommunens leverandører tager ansvar for at sikre udsatte 
gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Aabenraa Kommune vil derfor gå i dialog med kommunens leverandører, for 
drøfte mulighederne for at ansættelse af eller forløb for personer med varig 
nedsat arbejdsevne, eller personer der har været ledige over en vis periode mv. 
Det er Aabenraa Kommunes forventning at leverandørerne indgår positivt i denne 
dialog.

Aabenraa Kommune vil konkret indarbejde beskæftigelsesklausuler med faste 
krav til andelen af medarbejdere på særlige vilkår i følgende tilfælde:

Beskæftigelses-
klausuler

Generel klausul ved udbud der i samlet 
anlægssum overstiger 10 mio. kr. med 
en byggeperiode på mindst 6 måneder, 
eller ved fagentrepriser der overstiger 
5 mio. kr. med en byggeperiode på 
minimum 4 måneder. 

I forhold til omfanget af 
beskæftigelsesklausulen, udformes den 
som et minimumskrav til andelen af de 
stillinger (årsværk) der anvendes til at 
opfylde kontrakten.

Minimumskravet fastlægges til 5%.

Generel klausul ved udbud der 
overstiger 2 mio. kr. om året.

 

I forhold til omfanget af 
beskæftigelsesklausulen, udformes den 
som et minimumskrav til andelen af de 
stillinger (årsværk) der anvendes til at 
opfylde kontrakten.

Minimumskravet fastlægges til 5%.



3. Retningslinjer for arbejdsklausuler

Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser

Aabenraa Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre, at løn og 
ansættelse sker på forsvarlige vilkår.

Aabenraa Kommune vil derfor i alle udbud indarbejde overholdelse af ILO-
konvention nr. 94 i udbudsgrundlaget.

Arbejdsklausulen vil i det omfang det er relevant i forhold til det konkrete udbud 
indeholde krav omkring:

- Krav til medarbejdernes ansættelsesforhold og identifikation. Herunder krav 
om at alle medarbejdere har gyldige opholds- og arbejdstilladelser.

- Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt 
krav om skiltning.

- Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere.
- Krav til dokumentation og redegørelse.
- Regler for frister, videregivelse af dokumentation og sanktioner for 

manglende overholdelse af forpligtelser.

Arbejds-
klausuler

Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 
indføjes i alle opgaver hvor der 
udarbejdes et formelt udbudsgrundlag.

Overholdelse af ILO-konvention nr. 94 
indføjes i alle opgaver hvor der 
udarbejdes et formelt udbudsgrundlag.


