Spørgsmål og svar vedr. arbejdsklausuler vedr. restauranter
Jesper Kiel sendte 4. september 2018 følgende spørgsmål:

-------------------Jeg har nogle spørgsmål vedr arbejdsklausuler.
Hvordan agerer kommunen generelt:
● - bliver restaurationer og hoteller bedt om at underskrive erklæring vedr.
Arbejdsklausuler, hvis de er leverandører til kommunen?
● - Hvordan håndteres arbejdsklausuler af Svendborg Event og i forbindelse med
Svendborg film og festdage?
Konkret:
● Har Stella Maris underskrevet kommunens arbejdsklausul?
● Har Borgerforeningen skrevet under på kommunens arbejdsklausul.
Såfremt, det er vil jeg gere have fremsent en kopi af erklæringerne.
Arbejdsklausul
https://www.svendborg.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/arbejdsklausuler
------------Svar på spørgsmålet fremsendt 6. september
Hermed svar på de fremsendte spørgsmål, med cc til Økonomiudvalget:
Stella Maris og Borgerforeningen har ikke skrevet under på arbejdsklausulen.
Administrationen har jf. de officielle retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler
arbejdet med følgende:

·

Arbejdsklausulen

stilles som et krav på alle bygge- og anlægskontrakter, der

konkurrenceudsættes i henhold til lovgivningen, dvs. arbejder over 300.000
kr.
Pr. 1. april 2016 blev det de facto et krav på samtlige bygge- og anlægsarbejder
uanset værdi, da bygge- og anlægsfirmaer fra denne dato skulle stå opført på
Svendborg Kommunes leverandørliste, hvori arbejdsklausulen skal accepteres.

Ændringen blev godkendt af Økonomiudvalget i forbindelse med revision af
Indkøbs- og Udbudspolitikken på møde d. 19. april 2016.

·

På

tjenesteydelseskontrakter (som fx hotel- og restaurationsydelser) stilles

der jf. udbudspolitikken krav om arbejdsklausuler, når kontrakten overstiger
tærskelværdien for EU-udbud (1,65 mio. kr.) eller når det vurderes
formålstjenligt og sagligt at kræve via øvrige rammeaftaler eller kontrakter.
I praksis stiller administrationen generelt krav om arbejdsklausuler på skriftlige
aftaler også under EU-tærskelværdien, hvis det vurderes formålstjenligt ud fra
branchekendskab og risiko.

·

På

øvrige tjenesteydelsesområder hvor der ikke foreligger skriftlige aftaler

stilles der sædvanligvis ikke krav om arbejdsklausul. Generelt er
indkøbsområdet for tjenesteydelser omfattende, men samtidig et område der
løbende bliver aftaledækket. Derfor vil der også løbende komme flere aftaler
med arbejdsklausuler.
Det betyder også, at Svendborg Kommune p.t. ikke får underskrevet
arbejdsklausul ved køb hos lokale restaurationer og hoteller, da området ikke er
aftaledækket.
For så vidt angår Svendborg Event og Borgerforeningen er disse, som selvejende
institutioner med et driftstilskud overstigende 50 % fra Svendborg Kommune, omfattet
af Svendborg Kommunes udbudspolitik, herunder brug af arbejdsklausuler. Dette blev
præciseret på Økonomiudvalgets møde d. 17. november 2017. Der arbejdes p.t. på, at
implementere brugen af arbejdsklausuler hos de selvejende institutioner.

