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Helsingør Byråd har besluttet, at Helsingør Kommune anvender arbejdsklausul i 
alle kontrakter, der ikke omhandler varekøb, herunder bygge- og anlægsarbejder, 
forpagtning, udlejning samt tjenesteydelser.  

Arbejdsklausulen er gældende for tilskuds- og støttemodtagere under 
følgende betingelser:
•  Alle, som modtager økonomisk støtte eller tilskud inden for økonomi-, integra-

tions- og beskæftigelsesområdet, er omfattet af arbejdsklausulen medmindre 
I er en frivillig organisation eller forening, hvis arbejde primært baserer sig på 
frivillig, ulønnet arbejdskraft.

•  Alle, der modtager økonomisk støtte eller tilskud på kultur- og fritidsområdet, er 
omfattet af arbejdsklausulen medmindre jeres projekt, institution eller organisa-
tion udelukkende benytter sig af frivillig arbejdskraft.

•  Alle, der modtager økonomisk støtte eller tilskud på sundheds- og omsorgs- 
området, er omfattet af arbejdsklausulen.

•  Alle, der modtager økonomisk støtte eller tilskud på socialområdet, er omfattet 
af arbejdsklausulen.

•  Private institutioner, som modtager økonomisk støtte, er omfattet af arbejds-
klausulen.

Du skal bl.a. sikre:
•  at udenlandske arbejdstagere er registreret i RUT  

(Registret for Udenlandske Tjenesteydere)
•  at medarbejdere kan identificere sig med billedlegitimation
•  at alle medarbejdere inden for 4 uger efter ansættelsen har modtaget  

ansættelsesbevis og orienteres om arbejds- og lærlingeklausulen.
•  at der udelukkende beskæftiges medarbejdere med gyldig opholds- og  

arbejdstilladelse

Helsingør Kommunes lærlingeklausul er gældende i alle kontrakter, der omhandler 
bygge- og anlægsopgaver. 

For at sikre en fair konkurrence i erhvervslivet og modvirke social dumping 
anvender vi lærlingeklausul i vores kontrakter. Det betyder, at du som entreprenør, 
leverandør eller tilskuds- og støttemodtager m.fl. skal skrive under på, at du og 
dine eventuelle underleverandører overholder dansk lovgivning og gældende 
danske kollektive overenskomster (løn, ferie, pension, arbejdstid mv.), når du 
udfører arbejde for os. 
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Kædeansvar på arbejds- og lærlingeklausul
Kædeansvaret på arbejds- og lærlingeklausul betyder, at også dine eventuelle 
underleverandører og deres underleverandører skal overholde vilkårene i 
klausulen. Du skal derfor sikre dig, at disse virksomheder er orienterede om, hvilke 
løn- og arbejdsvilkår, der gør sig gældende for opgaven. Du er samtidig forpligtet 
til at sikre dig, at klausulens forpligtelser indgår i de kontrakter, du indgår med dine 
underleverandører.

Hvis dine underleverandører bryder vilkårene i arbejds- og lærlingeklausulen, 
har både du og dine underleverandør et ansvar. Det betyder, at du også hæfter 
for overtrædelser fra dine underleverandør. Der føres løbende kontrol med, at 
Helsingør Kommunes arbejds- og lærlingeklausul overholdes. 

Kontrollen gennemføres af Udbud og Indkøb i Helsingør Kommune, der som ud-
gangspunkt foretager den opsøgende kontrol hos leverandører og entreprenører 
samt foretager egentlige kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i arbejds- og 
lærlingeklausulens bestemmelser. Kontrollen er dels opsøgende i forhold til at 
sikre en dialog med leverandører og entreprenører om klausulens forpligtelser, 
omfang og sanktioner og dels udførende i forhold til gennemførelse af kontroller, 
herunder indhentning af dokumentation samt fysiske kontrolbesøg.

Dokumentation
Vi kan stille krav om, at du dokumenterer, at arbejds- og lærlingeklausulen bliver 
overholdt. Typisk vil vores kontrol omfatte nedenstående områder, baseret på krav 
i gældende lov og overenskomst:
• Registreringspligt (f.eks. RUT).
• Udbetaling af løn og evt. modregninger.
• Indbetaling af pension, feriepenge, SH-betaling, skat m.v.
• Aftaler om arbejdstider, skiftehold, overarbejdsbetaling m.v.
• Ansættelseskontrakter.
• EU-opholdsbevis.
• Arbejdssedler og timeregistrering.
• E-indkomst-indberetninger.

Anden dokumentation kan også komme på tale, da det drejer sig om at klarlægge, 
om vilkårene i arbejds- og lærlingeklausulen overholdes.
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BRUD PÅ ARBEJDS- OG LÆRLINGEKLAUSULEN
Hvis du bryder vilkårene i arbejds- og lærlingeklausulen, kan du risikere at 
blive pålagt en bod.

ARBEJDS- OG LÆRLINGEKLAUSULEN GÆLDER KUN ARBEJDE FOR 
HELSINGØR KOMMUNE
Arbejds- og lærlingeklausulen gælder kun for det arbejde, du har indgået 
kontrakt om med Helsingør Kommune.  

SPØRGSMÅL ELLER MISTANKE OM BRUD PÅ ARBEJDS- OG 
LÆRLINGEKLAUSULEN?
Har du spørgsmål til arbejds- eller lærlingeklausulen eller mistanke om 
brud på arbejds- og lærlingeklausulen, er du velkommen til at henvende 
dig til Udbud og Indkøb:
• På telefonnummer 49 28 38 66 eller
• Via mail udbud@helsingor.dk

LÆS MERE OM KONTRAKTBILAGET
Du kan læse mere om kontraktbilaget for arbejds- og lærlingeklausulen 
her www.helsingor.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/
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