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Spørgsmål nr.: 056-21
Dato: 21. april 2021
Stillet af: Peter Westermann (F)
Besvarelse udsendt den: 12. maj 2021

Svar på spørgsmål til brug af Nemlig.com og Intervare
Spørgsmål:
Jeg ønsker 1) at vide, i hvilket omfang regionen anvender Nemlig.com og/eller
Intervare som leverandører.
Såfremt de anvendes, ønsker jeg 2) at vide, om der påtænkes skridt til opsigelse af samarbejdet for de brud på almindelige regler for løn- og arbejdsforhold, som den seneste tids medieomtale har afsløret, og som Københavns
Kommune nu vil lægge til grund for en mulig opsigelse af samarbejdet, jf.
denne artikel: https://politiken.dk/indland/art8173713/K%C3%B8benhavnkr%C3%A6ver-ordnede-forhold-i-Nemlig.com?fbclid=IwAR1KLRdsoNPZs_IKBvJU9R4rUWWvdK0hY7ng-v_X76noRNHRTgt-B_trNQs
Svar:
Region Hovedstaden har indkøbsaftaler med en række leverandører af dagligvarer, og anvender som udgangspunkt disse. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•

Dansk Cater (BC Catering, Roskilde) – aftaleværdi 75 mio. kr. pr. år
Hørkram Foodservice – aftaleværdi 30 mio. kr. pr. år
A & C Catering – aftaleværdi 7 mio. kr. pr. år
BKI Foods – aftaleværdi 7 mio. kr. pr. år
Foodservice Danmark (Catering Engros og Prima Frugt) - aftaleværdi 5
mio. kr. pr. år

Dato: 12. maj 2021

Derudover er der 6 øvrige aftaler med virksomheder (ikke Nemlig.com) til en
samlet værdi på 6 mio. kr.
På grund af behovet for levering af mindre mængder og større fleksibilitet i leveringen anvendes af og til andre udbydere, herunder Nemlig.com. På regionens 19 sociale tilbud benytter seks tilbud sig fra tid til anden af Nemlig.com til
indkøb af dagligvarer. Det sker løbende og ikke som en del af et fast kontraktuelt forhold med Nemlig.com, som kan opsiges.
I 2021 har Region Hovedstaden en kreditoromsætning hos Nemlig.com for perioden 1. januar til 30. april 2021 på kr. 923.623,62. Af dem er 431.393,35
knyttet til Region Hovedstadens Psykiatri og 443.544,92 knyttet til Den Sociale
Virksomhed. Der er ingen faktura fra Intervare.
Et af pejlemærkerne for Region Hovedstadens indkøbspolitik er ”Samfundsansvar gennem etiske og sociale hensyn”. Heri ligger, at leverandører bliver udelukket fra fremtidige kontrakter, hvis leverandøren ikke overholder sociale forpligtelser. Som anført ovenfor, har regionen dog ingen kontrakt med Nemlig.com, og der er ikke igangsat initiativer i den anledning.
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