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Lars Gaardhøj Deltog

Sophie Hæstorp Andersen Deltog

Leila Lindén Deltog

Kim Rockhill Deltog

Özkan Kocak Afbud Stedfortræder Jarl Feyling

Erik R. Gregersen Deltog

Flemming Pless Deltog

Susanne Due Kristensen Deltog

Jesper Clausson Afbud Stedfortræder Claus Heje

Martin Baden Deltog

Charlotte Holtermann DeltogFraværende ved sag 15

Maria Gudme Afbud Stedfortræder Rie Holst

Bodil Kornbek Afbud Stedfortræder Erik Jensen

Karin Friis Bach Deltog

Stinus Lindgreen Deltog

Martin Schepelern Deltog

Søren Burcharth Deltog

Hans Toft Afbud Stedfortræder Erik Lund

Per Tærsbøl DeltogFraværende ved sag 9

Christoffer Buster
Reinhardt

Deltog

Karsten Skawbo-Jensen Afbud Stedfortræder Dorthe la Cour

Line Ervolder Deltog
Fraværende ved sag 8, 9, 18-20 og
23

Jacob Rosenberg DeltogFraværende ved sag 18-20 og 23

Jens Mandrup Deltog

Peter Westermann Deltog

Karoline Vind Afbud Stedfortræder Hanne Agersnap

Niels Høiby Deltog

Henrik Thorup DeltogFraværende ved sag 6

Finn Rudaizky Deltog

Freja Södergran DeltogFraværende ved sag 15 og 17-23

Martin Geertsen Deltog

Carsten Scheibye Deltog

Anne Ehrenreich DeltogFraværende ved sag 21

Randi Mondorf Deltog

Christine Dal DeltogFraværende ved sag 8 og 9

Per Roswall DeltogFraværende ved sag 8

Marianne Frederik Deltog

Tormod Olsen DeltogFraværende ved sag 11 og 14-23

Annie Hagel Deltog

Torben Kjær Deltog

Qasam Nazir Ahmad Deltog
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INDHOLDSLISTE

4. Medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti om at tilstræbe at undgå leverandører, der ikke lever op til
regionens indkøbspolitik samt arbejdsklausuler
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4. MEDLEMSFORSLAG FRA SOCIALISTISK FOLKEPARTI OM AT
TILSTRÆBE AT UNDGÅ LEVERANDØRER, DER IKKE LEVER OP TIL
REGIONENS INDKØBSPOLITIK SAMT ARBEJDSKLAUSULER

FORSLAG

at der igansættes initiativ til, at regionens centre og virksomheder opfordres til at tilstræbe at
undgå at vælge leverandører, der ikke lever op til regionens indkøbspolitik samt arbejdsklausuler. 

Administrationen bemærker, at regionsrådet - hvis det ønsker at fremme forslaget - skal træffe
beslutning om at oversende det til forberedende behandling i forretningsudvalget, idet
forretningsudvalget efter regionsloven og styrelsesvedtægten er regionens økonomiudvalg og skal have
forelagt alle sager forud for regionsrådet.

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 17. august 2021:

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til medlemsforslaget fra Socialistisk
Folkeparti (bilag 3):

"Sagen udsættes med henblik på afklaring om forslaget fra Socialistisk Folkeparti lovligt kan
gennemføres"

Formanden satte Det Konservative Folkepartis ændringsforslag under afstemning: 
For stemte: C (6) og V (6), i alt 12. 
Imod stemte: A (13), B (4), F (3), I (1), O (3), Ø (4) og Å (1), i alt 29.
Undlod at stemme: 0. 
I alt 41. 
Ændringsforslaget er hermed bortfaldet.
 

Formanden satte medlemsforslaget fra Socialistisk Folkeparti under afstemning: 
For stemte: A (13), B (4), F (3), I (1), O (3), Ø (4) og Å (1), i alt 29. 
Imod stemte:  C (6) og V (6), i alt 12. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 41. 
Medlemsforslaget er hermed godkendt, så det oversendes til forberedende behandling i
forretningsudvalget.
 

Bodil Kornbek (A), Jesper Clausson (A), Maria Gudme (A), Özkan Kocak (A), Hans Toft (C), Karsten
Skawbo-Jensen (C) og Karoline Vind (F) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog
Claus Heje (A), Erik Jensen (A), Jarl Feyling (A), Rie Holst (A), Erik Lund (C), Dorthe la Cour (C) og
Hanne Agersnap (F).

BAGGRUND

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af
regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden.

Regionsrådsmedlem Peter Westermann har på vegne af Socialistisk Folkeparti den 9.
august 2021 anmodet om at få behandlet et forslag om, at der igangsættes initiativ til at regionens centre
og virksomheder opfordres til at tilstræbe at undgå at vælge leverandører, der ikke lever op til regionens
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indkøbspolitik samt arbejdsklausuler. Det bemærkes at der findes andre leverandører af dagligvarer, som
gør dette og som er kvalitets- og prismæssigt konkurrencedygtige.

MOTIVATION

I foråret sendte DR en dokumentar, der afslørede horrible arbejdsforhold i Nemlig.com og dets
søsterselskab Intervare. En række kommuner har på den baggrund fravalgt dem som leverandør eller
igangsat undersøgelser med henblik på eventuelt at gøre dette.

Gentofte Kommune har, jf. denne pressemeddelelse af 22. juni 2021, eksempelvis fravalgt dem med
begrundelsen: "Gentofte Kommunes revision har gennemgået det modtagne materiale og konkluderet, at
der både hos Nemlig.com og Intervare er medarbejdere, hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end
hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området, og begge firmaer har således overtrådt
kommunens arbejdsklausul."

Da arbejdsklausulerne i Gentofte svarer til dem, vi arbejder med i Region Hovedstaden, særligt at
arbejdet skal udføres på overenskomstlignende vilkår, må det antages, at en tilsvarende gennemgang
ville lede til samme konklusion: At forholdene ikke lever op til vores krav. 

Region Hovedstaden har, jf. svar på politikerspørgsmål 056-21, stillet af Peter Westermann (F) den 21.
april 2021, ingen stående indkøbsaftaler med de pågældende firmaer. Dette ønsker vi med dette forslag
fortsat ikke at have, så længe arbejdsforholdene ikke bringes i overensstemmelse med
overenskomstmæssig standard. (Svar fremgår af bilag 1)

Dog oplyses det i svaret, at: ”I 2021 har Region Hovedstaden en kreditoromsætning hos Nemlig.com
for perioden 1. januar til 30. april 2021 på 923.623,62 kr.. Af dem er 431.393,35 kr. knyttet til Region
Hovedstadens Psykiatri og 443.544,92 kr. knyttet til Den Sociale Virksomhed.”

Det anser vi for et relativt stort beløb for fire måneder. Fortsættes indkøbene på det niveau året ud, vil
regionen have givet Nemlig.com omsætning for ca. 3 mio. kr. i 2021. 

Det fremgår yderligere af svaret: ”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.”

Med dette forslag ønsker vi det initiativ igangsat at regionens centre og virksomheder opfordres til at
tilstræbe at undgå at vælge leverandører, der ikke lever op til regionens indkøbspolitik samt
arbejdsklausuler. Det bemærkes, at der findes andre leverandører af dagligvarer, som gør dette og som
er kvalitets- og prismæssigt konkurrencedygtige.

Administrationens bemærkninger fremgår af bilag 2.

KONSEKVENSER

Såfremt regionsrådet godkender medlemsforslaget, vil administrationen foranledige, at der forelægges
sag herom på et kommende forretningsudvalgsmøde.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES

Medlemsforslaget forelægges regionsrådet den 17. august 2021.

JOURNALNUMMER

21049455
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https://gentofte.presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=731647573473532%C2%A0


BILAGSFORTEGNELSE
1. Svar på spml 056 21 vedr. Nemlig / Intervare stillet af Peter Westermann
2. NOTAT adm. bemærkning vedr. medlemsforslag fra SF
3. ÆF fra Konservative Folkeparti
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