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Notat CSR
 

Vi arbejder med social ansvarlighed 

I det oprindelige oplæg til Ballerup Kommunes udbuds- og indkøbspolitik 2018 var 
der lagt op til 2 typer af sociale klausuler. Dels med fokus på at fremme beskæfti-
gelse af elever og lærlinge, og dels fokus på at fremme beskæftigelsen af ledige. 

Ved anden behandlingen af udbuds- og indkøbspolitikken synes der at være enig-
hed om, at Ballerup Kommune fremover læner sig op ad trepartsaftalen, når det 
gælder om at fremme beskæftigelse af elever og lærlinge på det tekniske område. 

På området beskæftigelse af ledige, har der været en debat om, hvorvidt de eksi-
sterende sociale klausuler i tilstrækkeligt omfang tager højde for, at fremme be-
skæftigelsen af de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Og om Ballerup 
kommune, Arbejdsmarkedscentret skal gå ind i, decideret at bidrage til at oprette 
virksomheder specielt til dette formål.

1. Beskæftigelse af elever og lærlinge - Trepartsaftalen
Den 1. januar 2018 trådte nye regler om Praktikplads-AUB i kraft. Ordningen, 
som sætter et minimumstal på, hvor mange elever og lærlinge virksomheder 
skal ansætte, har som formål at sikre, at der skabes de nødvendige antal prak-
tikpladser, så der bliver uddannet flere faglærte. Ordningen skal styrke virksom-
hedernes økonomiske incitament med praktikpladsafhængigt AUB bidrag. Alle 
virksomheder får måltal for ansættelse af elever, eller betaler et merbidrag på 
27.000 kr. pr. elev den mangler.

Der er en fordelsbonus til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med ele-
ver på uddannelser, der er på listen over områder, der særligt vurderes at kom-
me til at mangle arbejdskraft. Fordelsbonussen udgør op til 5.000 kr. pr. elev.

Der gives en praktikpladsbonus til virksomheder, der øger omfanget af uddan-
nelsesaftaler sammenholdt med gennemsnittet af de seneste tre år i den pågæl-
dende virksomhed på 25.000 kr. pr. elev. Mere info på www.virk.dk. 

Trepartsaftalen forpligter virksomheder på de tekniske områder til at ansætte/etab-
lere flere lærlinge- og praktikpladser. Den indeholder økonomiske incitamenter til at 
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oprette nye praktikpladser. Af udbuds- og indkøbspolitikken vil det fremgå, at kom-
munen forudsætter at tilbudsgivere lever op til trepartsaftalen ved anskaffelse af 
bygge- og anlægsopgaver op til 5 mio. kr. 
Ved anskaffelser på 5 mio. kr., med en lønsum på 4 mio. kr. og en varighed på 6 
måneder skal Ballerup Kommune følge Konkurrence og Forbrugerstyrelsens helt 
nye vejledning om sociale klausuler i udbud fra d. 19. december 2018. Vejlednin-
gen forpligter offentlige myndigheder at inddrage sociale klausuler i kontrakten al-
lerede ved 5 mio. kr. samt indsætte vilkår om opfølgning på om klausulen overhol-
des. 

I Ballerup Kommune vil vi opfylde vejledningens helt nye og skærpede krav på den-
ne måde.  

 Vi formulerer et tildelingskriterium om socialt ansvar som overlader det til 
tilbudsgiver at tilbyde, hvordan tilbudsgiver vil opfylde et krav om f.eks. rek-
ruttering af en lærling svarende til ½ årsværk. Tilbudsgiver bedømmes efter, 
hvordan de opfylder kravet. F.eks. er det bedre at rekruttere en helt ny lær-
ling til opgaven frem for en lærling som virksomheden allerede har ansat. En 
overopfyldelse af kravet får en bedre bedømmelse end modsat. F.eks. tilby-
des mere end ½ årsværk til en opgave på 5 mio. kr. er kravet overopfyldt.   

 For at overholde vejledningens nye krav om kontraktopfølgning med formu-
lering af kontraktvilkår sanktioneres med bod eller i yderste konsekvens op-
hævelse af kontrakten, hvis leverandøren ikke lever op til det tilbudte niveau 
for socialt ansvar. Sanktionering bringes først i spil efter forudgående dialog 
med leverandøren.

 I udvælgelsesfasen (prækvalifikationsfasen) vil det være muligt at inddrage 
referencer/erfaring med opgaver af social og beskæftigelsesfremmende ka-
rakter. 

Ved driftsudbud f.eks. udbud af rengøring, kantine, vintertjeneste, pleje og vedlige-
hold af grønne områder m.v. kan social ansvarlighed anvendes både som udvælgel-
seskriterium og/eller som tildelingskriterium. .

2. Beskæftigelse af ledige i driftsudbud
Ballerup Kommune kan inddrage social ansvarlighed i forbindelse med udbud af 
kontrakter under 5 mio. kr. men skal for så vidt, at forudsætningerne i øvrigt er 
opfyldt, anvende sociale klausuler i kontrakter på 5 mio. med en lønsum på 4 
mio. og en varighed på 6 måneder. 

Altså vil Ballerup Kommune ligesom på det tekniske område bringe social an-
svarlighed i konkurrence i forbindelse med udbud af driftsopgaver fra 5 mio. kr. 
og opefter.
  

Der vil, i udbuds- og indkøbspolitikken fremefter være en forpligtigelse til at 
overveje socialt ansvar i udbud af relevante driftskontrakter, med henblik på fx 
at fremme beskæftigelsen af ledige eller på anden måde tage et socialt ansvar 
til gavn for kommunens udsatte borgere.  Vurderingen af egnede udbud, og ud-
formningen af krav skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedscentret og 
øvrige relevante centre.

I udvælgelsesfasen (prækvalifikationsfasen) vil det ligesom på det tekniske om-
råde være muligt at inddrage referencer/erfaring med opgaver af social og be-
skæftigelsesfremmende karakter. 
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Ved udformning af tildelingskriterier kan kommunen lade sociale aspekter indgå 
som underkriterium. Kommunen kan f.eks. lade tilbudsgiverne konkurrere på 
ansættelse af ledige eller iværksættelse af uddannelsesinitiativer for ledige i lø-
bet af gennemførelsen af den udbudte kontrakt.

Ballerup Kommune kan dermed i driftsudbud, hvor det giver mening, inddrage 
udvælgelses og/eller tildelingskriterier vedrørende social ansvarlighed og be-
skæftigelsesfremmende hensyn, herunder også beskæftigelse af elever og lær-
linge. I disse udbud skal det aftales i driftskontrakten, at driftsleverandøren skal 
samarbejde med Ballerup Kommune om at fremme uddannelse og beskæftigel-
se af ledige eller på anden måde tage et socialt ansvar. 

Opfølgning
I forbindelse med udbudsplanlægning, og løbende driftsmøder mellem Center for 
Økonomi og Styring og de relevante fagområder holdes opmærksomheden på, om 
der er udbudsområder hvor relevante fagområder skal inddrages med henblik på at 
inddrage social ansvarlighed i udbudsmaterialet. Den interne vejledning i udbuds-
pligt og anvendelsen af CSR i Ballerup Kommune understøtter dette. En gang årligt, 
i forbindelse med en generel orientering om udbud i Ballerup Kommune, vil der po-
litisk være en mulighed for at følge op. 

Kontrakter Under 5 mio. 5 mio. og opefter
Tekniske område 
(bygge- og anlæg)

Trepartsaftalen Konkurrence om socialt an-
svar inden for rammerne af 
Konkurrence- og forbruger-
styrelsens nye vejledning. 
Kontraktvilkår vil sanktio-
nere med bod/ophævelse, 
hvis leverandøren ikke op-
fylder det tilbudte niveau 
for socialt ansvar, men 
bringes først i spil efter dia-
log/forhandling er afprøvet.
Det er muligt også at an-
vende socialt ansvar i for-
bindelse med udvælgel-
se/prækvalifikation af til-
budsgivere.

Driftsudbud (f.eks. 
rengøring, kantine, 
vintertjeneste m.v.)

Konkurrence om socialt an-
svar. Kontraktvilkår vil 
sanktionere med bod/op-
hævelse, hvis leverandøren 
ikke opfylder det tilbudte 
niveau for socialt ansvar, 
men bringes først i spil ef-
ter dialog/forhandling er af-
prøvet.
Det er muligt også at an-
vende socialt ansvar i for-
bindelse med udvælgel-
se/prækvalifikation af til-
budsgivere.

Konkurrence om socialt an-
svar inden for rammerne af 
Konkurrence- og forbruger-
styrelsens nye vejledning. 
Overopfyldelse bedømmes 
bedre end det modsatte. 
Kontraktvilkår vil sanktio-
nere med bod/ophævelse, 
hvis leverandøren ikke op-
fylder det tilbudte niveau 
for socialt ansvar, men 
bringes først i spil efter dia-
log/forhandling er afprøvet.
Det er muligt også at an-
vende socialt ansvar i for-
bindelse med udvælgel-
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se/prækvalifikation af til-
budsgivere.


