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Politik for arbejds- og uddannelses
offentlige udbud – byggeri og anlæg.
Samsø Spildevand A/S som bygherre

 

Formål 

Samsø Spildevand A/S ønsker via offentligt udbudte bygge

løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Samsø Spildevand A/S ønsker samtidig at 

tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre 

leverandører til at tage et medansvar i forbindelse med aktivering af ledige.

 

Nærværende klausuler er godkendt af bestyrelsen i Samsø Spildevand A/S den 25. januar 

2014. 

 
Hovedelementer 

Overholdelse af ILO-konventionen (løn og ansættelsesvilkår)

Uddannelsesklausuler ved større udbud

Samarbejde og dialog om aktivering af ledige

 

Anvendelse 

Overholdelse af ILO-konventionen

Gælder i princippet ved alle opgaver, men skrives eksplicit ind i udbudsmaterialet ved alle 

opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag.

 

Uddannelsesklausuler 

Gælder ved alle bygge- og anlægssager over 10 mio. kr. (samlet totalsum).

 

Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige

Sker af frivillighedens vej, men der stilles krav til at deltag

Jobcenter Samsø ved alle bygge

 

 

 

 
 

ler v/udbud 
            E-mail:  
             info@samsespildevand.dk
             Hjemmeside:
             www.samsoespildevand.dk
             CVR/SE-

   

og uddannelses- og sociale klausuler i 
byggeri og anlæg. 

Samsø Spildevand A/S som bygherre 

Samsø Spildevand A/S ønsker via offentligt udbudte bygge- og anlægsopgaver, at sikre at 

løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Samsø Spildevand A/S ønsker samtidig at 

tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre 

til at tage et medansvar i forbindelse med aktivering af ledige.

Nærværende klausuler er godkendt af bestyrelsen i Samsø Spildevand A/S den 25. januar 

konventionen (løn og ansættelsesvilkår) 

Uddannelsesklausuler ved større udbud 

dialog om aktivering af ledige 

entionen (løn og ansættelsesvilkår) 
Gælder i princippet ved alle opgaver, men skrives eksplicit ind i udbudsmaterialet ved alle 

vor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. 

og anlægssager over 10 mio. kr. (samlet totalsum).

Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige 

Sker af frivillighedens vej, men der stilles krav til at deltage i orienteringsmøde med 

Jobcenter Samsø ved alle bygge- og anlægsopgaver over 10 mio. kr. 
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og sociale klausuler i 

og anlægsopgaver, at sikre at 

løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Samsø Spildevand A/S ønsker samtidig at 

tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre selskabets 

til at tage et medansvar i forbindelse med aktivering af ledige. 

Nærværende klausuler er godkendt af bestyrelsen i Samsø Spildevand A/S den 25. januar 

Gælder i princippet ved alle opgaver, men skrives eksplicit ind i udbudsmaterialet ved alle 

og anlægssager over 10 mio. kr. (samlet totalsum). 

e i orienteringsmøde med 
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ILO-konventionen (løn og ansættelsesvilkår)

1. Samsø Spildevand A/S ønsker med henvisning til ILO

arbejdsklausuler i offentlige kontrakter at sikre gode vilkår for medarbejderne hos 

såvel leverandører som eventuelle underleverandører.

2. Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de medarbejdere som totalentre

prenøren og/eller eventuelle underentreprenører besk

opgavens udførelse, har løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er 

mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for 

vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette skal ske i

henhold til kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale 

område, bindende fortolkning af sådan kollektiv overenskomst, eksempelvis i form 

af en voldgiftskendelse, nati

3. Totalentreprenøren skal på Samsø Spildevand A/S’s anmodning dokumentere, at 

ovenstående opfyldes. 

4. Hvis totalentreprenøren ikke senest 7 dage efter anmodningen fyldestgørende har 

dokumenteret de ovennævnte krav, 

holde fremtidige betalinger. Størrelsen på denne tilbageholdelse skal tilpasses 

anlæggets omfang og være fastlagt i kontrakten. En tilbageholdelse af betalinger 

giver ikke totalentreprenøren ret til at standse arbe

kommelse af anmodningen, er at betragte, som væsentlig misligholdelse af 

kontrakten og kan sanktioneres som sådan. Dvs. med bods bestemmelser og i 

yderste konsekvens ophævelse af kontrakten.

5. Ovenstående vil være fast punkt på

nør i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten.

6. Bygherre forholder sig til enhver tid ret til at invitere relevante myndigheder og 

andre interessenter til at deltage i dialogen med totalentreprenøren o

arbejdstid og andre ansæ

 

Uddannelsesklausuler 
a) Uddannelsesbestemmelser kan indføres i kontrakter for alle typer af længerevaren

de bygge- og anlægsopgaver (herunder også større driftskontrakter), som Samsø 

b) Spildevand A/S udbyder, hvor den samlede byggesum overstiger >10. mio. kr., og 

hvor opgaven forventes at løbe over mindst ½ år.

 

 

 

 

ler v/udbud 

   

(løn og ansættelsesvilkår) 

Samsø Spildevand A/S ønsker med henvisning til ILO-konvention nr. 94 om 

i offentlige kontrakter at sikre gode vilkår for medarbejderne hos 

såvel leverandører som eventuelle underleverandører. 

Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de medarbejdere som totalentre

prenøren og/eller eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på 

opgavens udførelse, har løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er 

mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for 

vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette skal ske i

henhold til kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale 

område, bindende fortolkning af sådan kollektiv overenskomst, eksempelvis i form 

af en voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter.

Totalentreprenøren skal på Samsø Spildevand A/S’s anmodning dokumentere, at 

 

Hvis totalentreprenøren ikke senest 7 dage efter anmodningen fyldestgørende har 

dokumenteret de ovennævnte krav, kan Samsø Spildevand A/S vælge at tilbage

holde fremtidige betalinger. Størrelsen på denne tilbageholdelse skal tilpasses 

anlæggets omfang og være fastlagt i kontrakten. En tilbageholdelse af betalinger 

giver ikke totalentreprenøren ret til at standse arbejdet. Fortsat manglende imøde

kommelse af anmodningen, er at betragte, som væsentlig misligholdelse af 

kontrakten og kan sanktioneres som sådan. Dvs. med bods bestemmelser og i 

yderste konsekvens ophævelse af kontrakten. 

Ovenstående vil være fast punkt på alle møder mellem bygherre og totalentrepre

nør i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten. 

Bygherre forholder sig til enhver tid ret til at invitere relevante myndigheder og 

andre interessenter til at deltage i dialogen med totalentreprenøren o

arbejdstid og andre ansættelses vilkår, herunder arbejdsmiljø. 

Uddannelsesbestemmelser kan indføres i kontrakter for alle typer af længerevaren

og anlægsopgaver (herunder også større driftskontrakter), som Samsø 

A/S udbyder, hvor den samlede byggesum overstiger >10. mio. kr., og 

hvor opgaven forventes at løbe over mindst ½ år. 
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konvention nr. 94 om 

i offentlige kontrakter at sikre gode vilkår for medarbejderne hos 

Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de medarbejdere som totalentre- 

æftiger med henblik på 

opgavens udførelse, har løn, arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, som ikke er 

mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for 

vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette skal ske i 

henhold til kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale 

område, bindende fortolkning af sådan kollektiv overenskomst, eksempelvis i form 

onale love eller administrative forskrifter. 

Totalentreprenøren skal på Samsø Spildevand A/S’s anmodning dokumentere, at 

Hvis totalentreprenøren ikke senest 7 dage efter anmodningen fyldestgørende har 

kan Samsø Spildevand A/S vælge at tilbage-

holde fremtidige betalinger. Størrelsen på denne tilbageholdelse skal tilpasses 

anlæggets omfang og være fastlagt i kontrakten. En tilbageholdelse af betalinger 

jdet. Fortsat manglende imøde- 

kommelse af anmodningen, er at betragte, som væsentlig misligholdelse af 

kontrakten og kan sanktioneres som sådan. Dvs. med bods bestemmelser og i 

alle møder mellem bygherre og totalentrepre-

Bygherre forholder sig til enhver tid ret til at invitere relevante myndigheder og 

andre interessenter til at deltage i dialogen med totalentreprenøren om løn, 

Uddannelsesbestemmelser kan indføres i kontrakter for alle typer af længerevaren-

og anlægsopgaver (herunder også større driftskontrakter), som Samsø  

A/S udbyder, hvor den samlede byggesum overstiger >10. mio. kr., og 
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c) Leverandøren skal tilstræbe, at 

anvendes til opfyldelse af kontrakten, besættes me

herunder lærlinge. 

d) Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er begyndt på 

en erhvervsuddannelse (herunder GVU: Grunduddan

Erhvervsgrunduddannelse) og i den forbindelse sk

uddannelsen som praktik i en virksomhed.

e) Leverandøren skal på Samsø Spildevand A/S’s anmodning dokumentere, at kravet 

om ansættelse af personer i praktikstillinger er opfyldt.

f) Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen h

aftalte antal personer er ansat i praktikstillinger, kan selskabet vælge at 

tilbagebeholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til 

dokumentation er tilvejebragt og/eller forholdet er bragt i orden.

 

Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige

Samsø Spildevand A/S ønsker, at selskabets leverandører deltager aktivt i forbindelse 

med aktivering af ledige. Alle leverandører opfordres derfor til at indgå en 

partnerskabsaftale med Jobcenter Samsø. Par

juridisk bindende. 

 

At indgå en partnerskabsaftale er frivilligt, men der stilles krav om, at de primære 

leverandører til bygge- og anlægsprojekter over 10 mio. kr. deltager i et orienteringsmøde 

med Jobcenter Samsø, med henblik på at afklare muligheden for, at virksomheden kan og 

vil indgå en partnerskabsaftale.

 

 

Således vedtaget af Bestyrels

 

ler v/udbud 

   

Leverandøren skal tilstræbe, at 15 % af de stillinger, dog minimum 

anvendes til opfyldelse af kontrakten, besættes med personer i praktikstillinger, 

Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er begyndt på 

en erhvervsuddannelse (herunder GVU: Grunduddannelse for voksne 

vervsgrunduddannelse) og i den forbindelse skal gennemføre en del af 

uddannelsen som praktik i en virksomhed. 

Leverandøren skal på Samsø Spildevand A/S’s anmodning dokumentere, at kravet 

om ansættelse af personer i praktikstillinger er opfyldt. 

Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret, at det 

aftalte antal personer er ansat i praktikstillinger, kan selskabet vælge at 

tilbagebeholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til 

dokumentation er tilvejebragt og/eller forholdet er bragt i orden. 

Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige 

Samsø Spildevand A/S ønsker, at selskabets leverandører deltager aktivt i forbindelse 

med aktivering af ledige. Alle leverandører opfordres derfor til at indgå en 

partnerskabsaftale med Jobcenter Samsø. Partnerskabsaftalen er frivillig og er ikke 

partnerskabsaftale er frivilligt, men der stilles krav om, at de primære 

og anlægsprojekter over 10 mio. kr. deltager i et orienteringsmøde 

, med henblik på at afklare muligheden for, at virksomheden kan og 

vil indgå en partnerskabsaftale. 

sen 25.01.2014 
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af de stillinger, dog minimum 5 %, der 

d personer i praktikstillinger, 

Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er begyndt på 

nelse for voksne – EGU: 

al gennemføre en del af 

Leverandøren skal på Samsø Spildevand A/S’s anmodning dokumentere, at kravet 

ar dokumenteret, at det 

aftalte antal personer er ansat i praktikstillinger, kan selskabet vælge at 

tilbagebeholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til 

 

Samsø Spildevand A/S ønsker, at selskabets leverandører deltager aktivt i forbindelse 

med aktivering af ledige. Alle leverandører opfordres derfor til at indgå en 

tnerskabsaftalen er frivillig og er ikke 

partnerskabsaftale er frivilligt, men der stilles krav om, at de primære 

og anlægsprojekter over 10 mio. kr. deltager i et orienteringsmøde 

, med henblik på at afklare muligheden for, at virksomheden kan og 


