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Opsummering af ændringer i udbuds og
indkøbspolitikken fra eksisterende forhold til
4. behandling februar 2019
Emne
Fra sociale klausuler til
social ansvarlighed som
konkurrenceparameter

Indkøbspolitik 2010
eller senere politisk
vedtagne tiltag
For kontrakter under 10
mio. kr., hvor der fremadrettet henvises til trepartsaftalen, har der siden 2011
været et krav om, at for
hver 1 mio.kr i aftalesum
skal der beskæftiges en
elev/lærling i minimum 5
uger.
Samt en forventning om, at
leverandøren udviser social
ansvarlighed bl.a. ved at
ansætte personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen - med løntilskud, i 4
eller 12 uger.

Arbejdsklausul

ILO 94.

4.

behandling

Lærlinge og elever: Trepartsaftalen: Forpligtelse, straf hvis færre elever/lærlinge end
muligt. Belønning for allerede ansatte elever
og lærlinge, samt gulerod for at ansætte flere – en løsning efterspurgt af markedet. Belønner både de, der allerede tager et ansvar
og de, der gør noget ekstra.
Suppleret af konkrete krav ved store projekter over 5. mio.kr. og krav om opfølgning. Social ansvarlighed bringes i konkurrence.
Ledige: Nu social ansvarlighed som konkurrenceparameter. Leverandørmarkedet byder, forhåbentlig mere nuanceret ind.
Bredere og mere fleksibel løsning, der også
bør kunne rumme de, der er længst væk fra
arbejdsmarkedet.
Stadig ILO nr. 94, som det tætteste vi kommer den danske model.
Nu kan egenkontrol via eksternt firma suppleret med at tippe relevant fagforbund

Socialøkonomisk virksomhed

Ikke nævnt

Nu hensigtserklæring om opbakning til - og
dialog med socialøkonomiske virksomheder

Økonomisk kriminalitet

Ikke nævnt

Bl.a. er skatteunddragelse, hvidvaskning og
bestikkelse nævnt specifikt

Systematisk opfølgning

Intet fast.

Nu løbende administrativ opfølgning på, om
politikken følges samt årlig orienteringssag
til politisk opfølgning

Miljøindsatser

Miljøklausuler fra 2017, ikke
særligt konkrete
Ingen

Omfattende liste, anvendes tilpasset det enkelte udbud
Omfattende liste, anvendes tilpasset det enkelte udbud
Vægt på, at dialog altid er første skridt.
Præcisering af udelukkelsesperiode ved økonomisk kriminalitet.
Dialog via møder. Struktureret information
på Ballarup.dk og Intra fra januar 2019. Ny
intern vejledning understøtter politikken. Al
udbuds- og indkøbsrettet information får
eget afsnit på Intra.

Erklæring om samfundsansvar
Konflikter
Formidling og struktur
internt og eksternt

Ikke nævnt
Meget spredt. Kommunikation via Ballerup.dk kan blive bedre. Ingen central
samling af interne retningslinjer og politikker.
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