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Administrativ bemærkning ifm.
medlemsforslag fra SF om at tilstræbe at undgå leverandører, der
ikke lever op til regionens indkøbspolitik og arbejdsklausuler
Socialistisk Folkeparti har overfor regionsrådet stillet et medlemsforslag, som
har til formål at tilstræbe at undgå leverandører, der ikke lever op til regionens
indkøbspolitik samt arbejdsklausuler. Nedenfor fremgår en kort redegørelse
for regionens nuværende praksis på området. Det skal bemærkes, at lovgivningen på området er kompliceret, og at det vil være nødvendigt at kigge dybere ind i området, såfremt Regionsrådet vælger at gå videre med forslaget.
Region Hovedstadens indkøbspolitik, som er vedtaget af regionsrådet i 2019,
omfatter al indkøbsaktivitet i regionen. Indkøbspolitikken skal sikre, at indkøb
sker på en professionel og ordentlig måde, så regionen overholder de konventioner og standarder, vi skal, og lever op til vores samfundsansvar.
Indkøbspolitikken beror på fire pejlemærker, hvoraf samfundsansvar, etik og
bæredygtighed udgør et af pejlemærkerne.
Center for Økonomi indgår på vegne af regionen indkøbsaftaler med en lang
række leverandører af varer, udstyr og tjenesteydelser. Regionens centrale
indkøbsaftaler sikrer, at de indkøb, som foretages af virksomheder og centre,
overholder regionens indkøbspolitik og anden gældende lovgivning samt arbejdsretlige forpligtelser. Langt størstedelen af regionens indkøb sker via
disse aftaler. Samlet set var regionens aftalecompliance på 85-90 pct. sidste

år, dvs. at 85-90 pct. af alle indkøb beror på en indkøbsaftale (målt på indkøbsvolumen i kroner og ører).
Indkøbsaftalerne indgås ved udbud. Når regionen gennemfører et udbud, udelukker vi tilbudsgivere, der har tilsidesat arbejdsretlige forpligtelser. I indkøbsaftalerne er der indskrevet en arbejdsklausul som sikrer, at leverandørens ansatte har overenskomstlignende ansættelsesforhold under kontraktens løbetid.
Virksomheder og centre kan derfor trygt og sikkert indkøbe på regionens indkøbsaftaler uden at skulle undersøge hverken markedet eller leverandøren
først, og indkøbsaftalerne er et vigtigt redskab ift. at sikre, at regionen ikke indkøber varer af leverandører, som ikke lever op til regionens indkøbspolitik.
Center for Økonomi arbejder målrettet på at øge aftaledækningen.
Det er ikke alle indkøb, som foretages via regionens godt 1.000 indkøbsaftaler. Selvom regionens aftalecompliance som sagt er høj - også sammenlignet
med andre offentlige virksomheder – er det derfor et område, som vi aktivt arbejder med at forbedre. Center for Økonomi sender to gange årligt en indkøbsrapport ud til alle centre og virksomheder, som tydeliggør den pågældende virksomheds indkøb, herunder andelen af indkøb der foretages på centralt indgåede aftaler. Rapporten er designet til, at virksomheden selv kan se,
hvilke leverandører og indkøb, der ikke er foretaget på centralt indgåede aftaler (non compliant indkøb). Rapporten er således et godt udgangspunkt for dialog mellem virksomhed og Center for Økonomi med henblik på løbende at
øge andelen af indkøb på centralt indgåede aftaler. Bemærk at der under Corona perioden ikke er sendt indkøbsrapporter ud som følge af stort arbejdspres og prioriteringer ift. Covid-tiltag. Den næste indkøbsrapport bliver sendt
ud ultimo september 2021 til alle virksomheder.
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