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Status – sociale klausuler,
arbejdsklausuler og miljøkrav
Sociale klausuler:
• Følg-eller-forklar-forpligtelse
siden 1/1-14
• Dansk Byggeri har fulgt
udviklingen tæt
• De fleste anvender klausuler
eller partnerskaber, jf. DB
• Bliver yderligere kortlagt inden
udgangen af året.

Arbejdsklausuler
• Henstilling om anvendelse
• Langt de fleste kommuner anvender
arbejdsklausuler i et eller andet
omfang
• Omfanget undersøgt ifm.
udarbejdelsen af af det nye cirkulære
(alle har taget stilling, de fleste
anvender).
• Bliver yderligere kortlagt inden
udgangen af året.
Miljøkrav/ grønne indkøb
• Implementering af EU’s GPP-kriterier
• MST kortlægger
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Socialøkonomiske virksomheder
• Fornyet fokus med implementeringen af det nye udbudsdirektiv
(2014/24/EU).
• I forbindelse med indkøb af visse tjenesteydelser omfattet af lightregimet, kan man reservere kontrakten til socialøkonomiske
virksomheder.
• Øvrige kontrakter kan reserveres, til
• beskyttede værksteder
• virksomheder, hvis hovedformål er social og faglig integration af
handikappede eller dårligt stillede personer (mindst 30 pct. af de
beskæftigede hos virksomheden skal være handikappede eller dårligt
stillede personer)
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En kommunal CSR-strategi?
•

Langt de fleste kommuner har
•
taget eksplicit stilling til
arbejdsklausuler, sociale klausuler
og hensyn til miljøet.

•

CSR-hensyn og overvejelser vil
være integreret i strategier og
politikker på forskellige områder
(fx indkøbspolitik, det rummelige
arbejdsmarked, miljøprofil etc.)

•

En tværgående CSR-strategi er
ikke nødvendigvis en fordel i
forhold til implementering af CSRtiltag.

Eksempler på kommuner med
CSR-strategier:
• Holstebro (arbejdsmiljø, indkøb,
investering, uddannelse, klima,
energi)
• Aabenraa (sociale klausuler,
miljø og klima, det sociale
kapitel og uddannelse)
• Gentofte (indkøb – miljøkrav,
arbejdsklausuler, uddannelse og
aktivering)
• Esbjerg (klima- og miljø)
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Den Ansvarlige Indkøber
Fire typer af krav:
•
•
•
•

Miljøkrav
Etiske krav
Arbejdsklausuler
Sociale klausuler

Tre elementer:
•
•
•
•

Hvad skal du købe
Skridt-for-skridt
Hvad er ansvarlige
indkøb
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