Præsentation af Københavns
Kommune
Fokusområderne for KS Aftalestyring


Centraliseret indkøbsfunktion
Ansvar for indgåelse af fælles obligatoriske
indkøbsaftaler (ca. 1mia. kr. p.a.)
Realisering af besparelser



Implementering af politiske beslutninger
Herunder Sociale hensyn, etik, miljø mm.

Præsentation af Københavns
Kommune
½ mio. indbyggere – men servicerer
1.7 mio. personer.


Godt 60.000 medarbejdere, ca. 2.000
indkøbere


Indkøb for ca. 5 - 7 mia. kr. pr. år varer og tjenesteydelser


Ca.

21.000 kontanthjælpsmodtagere

Sociale klausuler

Krav til kommunens samarbejdspartnere
om at hjælpe med integration til
arbejdsmarkedet, når de løser opgaver for
kommunen
Beslutningen

om indførelse af sociale klausuler i
Københavns kommunes kontrakter: 180 grader på
180 dage. BR 394/06

Social ansvarlighed
København
 Offentlige indkøbere bør være frontløber for social
ansvarlighed.
 Langsigtet investering i samfundet
 Særlig forpligtende for Hovedstaden
Leverandørerne
 idealisme eller forretningsprincip ?
 Konkurrenceparameter

Sociale klausuler i København

Typer af sociale klausuler:



”Hårde” (krav om ansættelse af ledige)



”Bløde” (krav om etnisk ligestillingspolitik)



Frivillige aftaler om social ansvarlighed

Implementering i kommunen


Iværksatte indsatser:


Implementering : implementeringsgruppe med
implementeringsansvarlige for de 7 forvaltninger



Rådgivning : Centralt placeret i KS Aftalestyring



Opfølgning : De aftaleansvarlige ??
Kontraktstyringsenhed?

Hvordan foregår samarbejdet?
Virksomheden henvender sig selv efter kontraktindgåelsen, og
evt. selv en kandidat.
Vi opsøger virksomheden og finder den egnede kandidat
I alle tilfælde vil jobcentret forestå de praktiske udfordringer ved
ordningen
- etablering af flex ordning, virksomhedspraktik mm.
- opfølgning

har

Erfaringer


Samarbejdet med leverandørerne er positivt



Ca. 450 indgåede aftaler indeholdende sociale
klausuler i 2008.



Bløde klausuler er blevet en standard i kommunens
kontrakter.



=> indkøbsfunktionerne opfatter at den politiske
beslutning om implementering af sociale klausuler er
udmøntet.

Eksempel på en hård klausul


Udbud af beskæftigelsesindsats:



Ved udbud af xx rammeaftalen stilles krav om efterlevelse af hårde
sociale klausuler i et omfang der svarer til den realiserede omsætning,
således:
1 mio. kr. - 10 mio. kr. = krav om ansættelse af 1 ledig borger i
virksomhedspraktik eller støttet beskæftigelse.
10 mio. kr. – 20 mio. kr. = ansættelse af yderligere 1 ledig borger i
virksomhedspraktik eller støttet beskæftigelse.
For hver gang den realiserede halvårlige omsætning stiger med 10 mio.
kr. stilles krav om ansættelse af yderligere 1 ledig borger i
virksomhedspraktik eller støttet beskæftigelse.
Leverandøren forpligtes til at indberette halvårlig omsætning, som skal
være revisorattesteret, samt antal borgere, som er beskæftiget i medfør
af den sociale klausul i det forudgående halvår.







Standard klausul






Køber kan inden for 60 arbejdsdage efter rammeaftalens ikrafttrædelse
med et skriftligt varsel på mindst 10 arbejdsdage forlange, at
leverandøren mindst deltager i ét dialogmøde køber i relation til
inddragelse af sociale hensyn i forbindelse med opfyldelse af nærværende
rammeaftale.
Formålet med dialogmødet er at oplyse leverandøren om, hvilke
uddannelses- og beskæftigelsesordninger Københavns Kommune (køber)
kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige på
arbejdsmarkedet, således at leverandøren kan foretage en vurdering af,
hvilke beskæftigelses- og integrationstiltag der - indenfor leverandørens
forretningsmæssige rammer - med fordel kan iværksættes i forbindelse
med aftaleopfyldelsen. Herudover har mødet til formål at udveksle
erfaringer omkring integration af sociale hensyn, således at kommunens
beskæftigelses- og integrationsindsats til enhver tid er tilpasset
erhvervslivets behov og ønsker.
Såfremt leverandøren uden saglig grund udebliver fra dialogmødet, er
køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel at hæve rammeaftalen, samt
indgåede leveringsaftaler.

Status og fremadrettede indsatser


Centralisering, Koordinering, Effektivisering



Afholde nye leverandørdage – bløde klausuler



Øge antallet af sociale klausuler







Særligt fokus på unge og praktikpladser
I samarbejde med Jobcenter KBH, udvælge særlige kategorier, som er egnede til
sociale klausuler.
Udvide det frivillige samarbejdet med leverandørerne

Styrke opfølgningen

Udfordringer







Decentral implementering i 7 forvaltninger : sikre at der bliver
meldt ind.
Kommercielt irrationelt : budskabet skal ”sælges” således at det
giver mening for alle parter at inkorporer sociale klausuler
Sikre ensartethed (saglighed, proportionalitet)
Sociale klausuler skal være finansieret

FINANSKRISE??


Det bliver måske nemmere at presse markedet og nu har vi reelle kandidater..


Vi er gode, men vi kan blive endnu bedre…

