
 
   

 
Bemærkninger fra Intervare A/S til punkt 1 på tillægs-
dagsordens for Økonomiudvalgets møde den 23. no-
vember 2021 – punkt 1 om tilpasning af arbejdsklausul 

 

Resumé 

Intervare har den 22. november 2021 fremsendt et brev stilet til Økono-

miudvalget med bemærkninger til punktet om tilpasning af arbejds-

klausulen. Det fremgår af brevet, at Intervare vurderer, at den foreslåede 

formodningsregel er uden retligt indhold og i strid med lighedsgrund-

sætningen. Økonomiforvaltningen vurderer, at formodningsreglen ty-

deliggør hvordan kommunen vil foretage vurderinger på området, og at 

formodningsreglen ikke er i strid med lighedsgrundsætningen. 

 

Problemstilling 

Det fremgår af brevet fra Intervare, at: 

 

”1. kontraktbestemmelsen ikke er udtryk for en egentlig formod-

ningsregel og at kontraktbestemmelsen derfor er overflødig og 

uden egentlig juridisk indhold 

2. den omstændighed at kontraktbestemmelsen alene medtages i 

det her udbud synes at være i strid med den forvaltnings- og kom-

munalretlig lighedsgrundsætning” 

 

Løsning 

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at formodningsregel tydelig-

gør over for leverandørerne, at kommunen har et skarpt fokus på at 

sikre, at arbejdsklausulen iagttages, og at personer, der i henhold til 

domstolenes praksis kan blive anset for at være ansatte, også vil blive 

det af kommunen. Samlet set vil rationalet være, at denne tydelighed 

medfører, at leverandørerne i højere grad vil efterleve arbejdsklausulen, 

da det vil stå klart, hvad kommunen tager afsæt i ved vurderingen. 

 

Det er ikke Økonomiforvaltningens vurdering, at formodningsreglen er i 

strid med hverken den udbudsretlige eller forvaltningsretlige ligheds-

grundsætning. Dette beror på, at der i den foreliggende sag har vist sig 

et sagligt behov for vejledning fra kommunens side, og at alle de by-

dende på det pågældende udbud behandles lige.  
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Hvis lovgrundlaget ændres undervejs i kontraktperioden, vil dette også 

gælde den pågældende kontraktbestemmelse.  

 

Økonomi 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Videre proces 

Ingen videre proces. 

 

Bilag 

Brev fra Intervare A/S til Økonomiudvalget af 22. november 2021 
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