Bilag 1 til Udbuds- og Indkøbspolitikken - CSR

Aalborg Kommune har en forpligtigelse til som offentlig indkøber at tage ansvar over for det omkringliggende
samfund. På indkøbsområdet er der, under hensyn til udbudslovgivningen, mulighed for at stille krav, som kan gøre en
forskel. Nærværende bilag til Aalborg Kommunes Indkøbspolitik beskriver Aalborg Kommunes krav til hvilken hensyn
leverandører skal tage i form af Corporate Social Responsibility (CSR), hvor de enkelte underbilag mere detaljeret
beskriver de forskellige elementer indenfor CSR.
Når der udarbejdes indkøbsaftaler i Aalborg Kommune, er der ikke kun fokus på, at produkterne skal leve op til
brugernes kvalitetskrav til den bedst mulige pris. CSR hensyn er også en fast del i forbindelse med udviklingen af
aftalerne.
Ved opfyldelsen af indkøbsaftalen forpligter leverandøren sig til at vise samfundsansvar. Leverandøren viser
samfundsansvar og skaber værdi for både leverandøren og samfundet ved i dialog med sine interessenter at håndtere
sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationale anerkendte principper.
Som udgangspunkt i Aalborg Kommunes aftaler skal alle leverandører efterleve FN’s Global Compact.
Global Compact består af 10 principper, der lyder som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssige ansvarlighed
Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelse af aftalen til at udvise nødvendig omhu i relation til kravene til CSR ovenfor.
Leverandøren skal således undersøge risikoen for overtrædelse af kravene til CSR i forbindelse med leverandørens
forretningsaktiviteter, både hos leverandøren selv og hos andre virksomheder, som den har indflydelse på, f.eks.
væsentlige underleverandører, og træffe foranstaltninger til at forebygge risikoen for sådanne overtrædelser ved
opfyldelse af aftalen.
Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på forskellig vis. I praksis varierer leverandørens mulighed for at øve
indflydelse på en underleverandør alt efter fx om leverandøren er en stor eller lille kunde hos den pågældende
underleverandør.
Mindre leverandører har færre ressourcer til rådighed til det praktiske arbejde med leverandørstyring end større
virksomheder. Leverandører anses under alle omstændigheder for at udvise nødvendig omhu, såfremt leverandøren
sikre følgende fire grundlæggende tiltag i relation til de i aftalen omfattende produkter/ydelser eller dele heraf:
1.

Politik, der beskriver leverandørens holdning til ansvarlig leverandørstyring

2.

Risikovurdering, der omfatter løbende vurdering af aktuelle og potentielle krænkelser relateret til leverandørens
aktiviteter og relation til det under aftalen leverede.

3.

Implementering af politik for ansvarlig leverandørstyring, der bl.a. med udgangspunkt i risikovurderingen
omfatter monitorering af udvalgte underleverandørers aktiviteter og løbende forbedringer. Leverandøren bør
skride til øjeblikkelig handling, hvis der konstatereres grove krænkelser af grundlæggende rettigheder og
internationale miljøstandarder.

4.

Rapportering om indsatsen og dens resultater

Leverandøren kan udvise nødvendig omhu på anden vis, som er tilpasset leverandørens indsats set ud fra en
pragmatisk tilgang og under hensyntagen til de konkrete forhold og leverandørens ressourcer.
Underbilag til CSR, der anvendes som bilag til eller som en del af aftaler indgået af Aalborg Kommune:
a) Miljø
b) Arbejdsklausuler
c) Uddannelsesklausuler
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