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Naturstyrelsens arbejdsklausul  
 
1. Naturstyrelsen er i medfør af ILO-konvention nr. 94 og Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejds-
klausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at entrepriseindehaver (entreprenøren og dennes under-
entreprenører) tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som 
ikke er mindre gunstige end de, 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 Dan-
mark, og som gælder på hele det danske område.  
 
2. Entrepriseindehaveren forpligter sig til at sikre løn- og ansættelsesvilkår som oven for nævnt til arbejdsta-
gere, som er beskæftiget med leverancens udførelse i Danmark, og entrepriseindehaveren forpligter sig til at 
orientere arbejdstagerne om de gældende arbejdsvilkår. Arbejdstagerne er påtaleberettigede over for entre-
priseindehaver i henhold til denne bestemmelse.  
 
3. Overholder entrepriseindehaveren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderlige-
re løn fra arbejdstagerne, kan Naturstyrelsen tilbageholde vederlag til entrepriseindehaveren med henblik på 
at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår.  
 
4. Naturstyrelsen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejds-
tagerne lever op til denne forpligtelse. Entrepriseindehaveren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant 
dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal 
være Naturstyrelsen i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation 
kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.  
 
5. Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt offentlig overenskomst, skal 
der foretages løbende registrering af tidsforbruget på medarbejderniveau.  
 
6. Inden kontraktindgåelse indgives særlig entrepriseindehavererklæring.  
 
7. I tilfælde, hvor entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået gældende 
dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor.  
 
8. Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke er omfattet af ovenstående, skal en 
særlig arbejdstagererklæring indgives særskilt for hver arbejdstager. Erklæringen (-erne) skal underskrives af 
både entrepriseindehaveren og arbejdstager.  
 
9. Arbejdet kan ikke påbegyndes, før ovennævnte erklæringer / dokumentation er Naturstyrelsen i hænde. 
Erklæringerne vil blive fremsendt før indgåelse af kontrakt til den tilbudsgiver, der ønskes indgået kontrakt 
med.  
 
10. Såfremt de i entrepriseindehavererklæringen og / eller arbejdstagererklæringen oplyste forhold ændres, 
skal Naturstyrelsen øjeblikkeligt orienteres herom.  
 
11. Tilbudsgiver henvises til arbejdsmarkedets organisationer mhp. oplysninger om danske løn- og arbejds-
forhold i relation til en uddybning af arbejdsklausulens krav om sædvanlige løn- og ansættelsesforhold.  
 
Misligehold:  
Naturstyrelsen kan ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis  
hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant dokumenta-
tion i relation til arbejdsklausulen. 


