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Erklæring om overholdelse af Naturstyrelsens arbejdsklausul 
 
Naturstyrelsen (NST) er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet 
til at sikre, at leverandøren (leverandøren og dennes underleverandør) tilsikrer arbejdstagere løn (herunder 
særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til 
kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af 
samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.  
 
Leverandøren forpligter sig til at sikre løn- og ansættelsesvilkår som oven for nævnt til arbejdstagere, som er 
beskæftiget med leverancens udførelse i Danmark, og entrepriseindehaveren forpligter sig til at orientere 
arbejdstagerne om de gældende arbejdsvilkår. Arbejdstagerne er påtaleberettiget over for entrepriseindeha-
ver i henhold til denne bestemmelse.  
 
Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra 
arbejdstagerne, kan NST tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de 
nævnte ansættelsesvilkår.  
 
NST kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever 
op til denne forpligtelse. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra så-
vel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være NST i hænde se-
nest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregn-
skab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 
 
 
 
Undertegnede, som er juridisk ansvarlig, erklærer sig hermed indstillet på at overholde ovenstående be-
stemmelser i forbindelse med følgende kontrakt: 
 
 

Forpagtningskontrakt vedrørende drift af Rytterknægtskiosken 
i Almindingen for Naturstyrelsen Bornholm 

NST-xxx-xxxxx af xx. xxxxx 201x 
 
 
Misligehold:  
Naturstyrelsen kan ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen ikke udføres i 
overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver 
undlader at fremskaffe relevant dokumentation. 
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