Københavns Kommune

Bilag [x] - CSR-bilag
[Version april 2022]

Forpligtelsen
Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete
opgaver udføres og varer indkøbes. Derfor forpligter Leverandøren sig ved opfyldelsen af Aftalen til
at udvise samfundsansvar som beskrevet i FN’s Verdensmål og FN’s Global Compact.
Leverandøren og dennes underleverandører skal til opfyldelsen af Aftalen undgå negative
indvirkninger på menneskerettigheder og miljø, samt håndtere negative indvirkninger, som de er
involveret i, i overensstemmelse med de internationale minimumsstandarder for ansvarlig
virksomhedsadfærd, som fremgår af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og
Erhvervsliv (UNGP) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, herunder også
principper om interessentinvolvering.
Det sker ved, at Leverandøren ved opfyldelsen af Aftalen forpligter sig til at overholde kravene i dette
bilag om:
•

Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

•

Klima og Miljø

•

Anti-korruption

Dette CSR-bilag beskriver de forpligtelser, der påhviler (i) Leverandøren, (ii) dennes
underleverandør(er), samt (iii) underleverandørers eventuelle underleverandør(er) hele vejen
igennem underleverandørkæden i forbindelse med det arbejde, der udføres til opfyldelse af
Aftalen.
Aktører omfattet af (ii) og (iii) betegnes herefter i fællesskab "underleverandører". Alle krav til
Leverandøren i nærværende bilag gælder ligeledes for alle underleverandører.
1

Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Aftalen, til at respektere grundlæggende
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som fremhæves i Princip 1 – 6 i FN’s Global
Compacts, og som er fastlagt i:
a.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder; Den Internationale Konvention om
Borgerlige og Politiske Rettigheder og Den Internationale Konvention om Økonomiske,
Sociale og Kulturelle Rettigheder (kendt som FN’s Grundlæggende Rettigheder),

b. ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og dermed
ILO’s kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde (29 & 105), retten til faglig
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organisering og kollektive forhandlinger (87 & 98), princippet om ligeløn (100), og
beskyttelse mod diskrimination (111), samt forbud mod børnearbejde (138 & 182),
c. Andre ILO-konventioner: rimelige arbejdstider (1 & 30), retten til rimelig aflønning (26 &
131), effektiv beskyttelse af fagligt arbejde (135), retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
(155), samt mod vold og chikane på arbejdspladsen (190),
d. FN’s børnekonvention, artikel 32 og FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder.
Leverandøren skal til enhver tid overholde gældende lovgivning og regulering i det land, hvor
arbejdet udføres, herunder lovgivning og regulering der forbyder forskelsbehandling på baggrund
af race, hudfarve, køn, religion, politisk overbevisning, faglig organisering, nationalt tilhørsforhold
eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national-, social- eller etnisk
oprindelse eller anden status. Hvor der er konflikt mellem national lovgivning og internationale
konventioner, har konventionerne forrang.
Løn og arbejdsvilkår

1.1

Leverandøren skal i øvrigt sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som
medvirker til opfyldelse af Aftalen, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af samme art indenfor
vedkommende fag eller industri i det land, hvor arbejdet udføres,
a.

i henhold til kollektiv overenskomst eller anden anerkendt forhandlingsform mellem
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, som gælder for hele det pågældende land, og
som er indgået af de inden for det pågældende faglige områdes repræsentative
arbejdsmarkedsparter; eller
b. i henhold til voldgiftskendelse; eller
c. i henhold til nationale love eller administrative forskrifter i det pågældende land
Ud over hvad der følger af pkt. a – c, skal Leverandøren sikre, at enhver der medvirker til opfyldelse
af Aftalen, har ret til en retfærdig og gunstig aflønning, der sikrer medarbejderen og dennes familie
en menneskeværdig tilværelse, beskrevet i artikel 23, stk. 3 i FN’s Verdenserklæring om
Menneskerettigheder. Denne vurdering vil ske på baggrund af forholdene i staten, hvor der
medvirkes til at opfylde Kontrakten
For så vidt angår bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser udført i Danmark, regulerer
Arbejdsklausulen ansattes løn og arbejdsvilkår.
1.2

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Leverandøren og dennes underleverandører skal sikre deres medarbejdere et sikkert og sundt
arbejdsmiljø, som beskrevet i ILO konvention nr. 155 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen,
herunder Artikel 16 omhandlende sikker indretning af arbejdsstedet, samt arbejdsgange, som
understøtter et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og artikel 19 omhandlende krav til
medarbejderrepræsentation i Leverandørens og eventuelle underleverandørers arbejdsmiljø- og
sikkerhedsorganisering.
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Leverandøren skal endvidere sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for farlige kemikalier i
forbindelse med produktionen, at alle medarbejdere er bekendte med hvilke type kemikalier, de kan
komme i berøring med i forbindelse med udførelsen af arbejdet, samt retningslinjer for en forsvarlig
håndtering af disse.
Leverandøren skal ligeledes sikre at alle medarbejdere har tilstrækkelige sikkerheds- og
værnemidler til at imødegå de risici, som arbejdet indebærer.
2

Klima og Miljø

Leverandøren forpligter sig til at værne om klima og miljø, herunder håndtere alvorlige indvirkninger
på områder omfattet af Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Parisaftalen, Leverandøren
forpligter sig ved opfyldelsen af Aftalen således til at understøtte Princip 7 - 9 i FN´s Global Compact.
Leverandøren skal ved produktion og levering af de aftalte ydelser:
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•

forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrationsog støjulemper,

•

begrænse brug og spild af råstoffer og andre ressourcer; herunder at
bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt, bruge færrest muligt ressourcer og
anvende de ressourcer, der har mindst mulig indvirkning på klima og miljø,

•

bruge mindst muligt drivhusgasudledende og forurenende råvarer, processer og
anlæg og de bedst mulige udlednings- og forureningsbekæmpende foranstaltninger,

•

anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøer og for mennesker,

•

fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknologi, samt sikre at berørte
medarbejdere bliver inddraget i forbindelse med omlægning til ny teknologi og
arbejdsprocesser,

•

fremme genanvendelse og genbrug, der hvor det er relevant,

•

reducere mængden af, og begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af
affald og

•

søge at indgå i relevante partnerskaber, der fremmer erfaringsudveksling og udvikling
af strategier for et bæredygtigt samfund

Anti-korruption

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Aftalen til at afholde sig fra alle former for korruption,
som fastlagt i Princip 10 i FN´s Global Compact. Leverandøren forpligter sig ligeledes til at handle i
overensstemmelse med FN’s konvention mod korruption. Korruption er defineret som misbrug af
betroet magt for egen vindings skyld, og omfatter også såkaldt smørelse (facilitation payment)
uanset størrelse.
Endelig dom for korruption i forbindelse med produktion eller levering af Aftalens genstand anses
for væsentlig misligholdelse af Aftalen.
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Efterlevelse
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Leverandøren forpligter sig, ved opfyldelsen af Aftalen, til at arbejde med at identificere, adressere,
forhindre, følge op på og afhjælpe mulige eller aktuelle overtrædelser af kravene i nærværende bilag.
Leverandøren skal derfor senest ved Aftalens ikrafttrædelse:
a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

udpege en ansvarlig på ledelsesniveau, som i Aftaleperioden er ansvarlig for at sikre
efterlevelse af kravene i CSR-bilaget,
udarbejde en erklæring, om at Leverandøren vil udvise ansvarlig virksomhedsadfærd i
henhold til de internationalt anerkendte principper om menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption og de praktiske tiltag for at sikre
overholdelse af forpligtelserne. Erklæringen skal være godkendt på direktionsniveau,
udarbejde en risikoanalyse som identificerer og prioriterer aktuelle og potentielle risici for
brud på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som
beskrevet i nærværende bilag,
med udgangspunkt i risikoanalysen i 4c udarbejde rutiner og praktiske tiltag for at sikre
overholdelse af forpligtelserne. For så vidt angår underleverandører bør tiltagene
tilrettelægges efter hvor risikoen for overtrædelser er størst, samt Leverandørens mulighed
for at bruge og forøge sin indflydelse på sine underleverandører,
udarbejde rutiner der sikrer, at der stilles krav til, at underleverandører indfører tilsvarende
tiltag og håndhævelsesmuligheder, samt at medarbejdere, der udfører arbejde i forbindelse
med Aftalen, orienteres om de rettigheder, som CSR-bilaget oplister,
udarbejde rutiner der sikrer at kravene, nærværende bilag og tiltagene videreformidles i
egen virksomhed og hos direkte underleverandører, samt hos underleverandørers
underleverandører baseret på en risikoanalyse,
udarbejde rutiner for effektivt at følge op på efterlevelse, herunder effekten af tiltag,
udarbejde rutiner der sikrer adgang til at klage eller indberette potentielle brud på
Aftalekravene, samt effektiv oprejsning for de berørte parter i tilfælde af at Leverandøren i
forbindelse med opfyldelsen af Aftalen forårsager eller bidrager til faktiske negative
indvirkninger inden for områderne omfattet af dette bilag (klagemekanismer),

Såfremt Leverandøren har andre processer på plads, som sikrer efterlevelse FN’s Vejledende
Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale
Virksomheder, kan disse danne grundlag for efterlevelse af nærværende bilag.
5

Dokumentation

Leverandøren skal senest ved Aftalens ikrafttrædelse:
a) Informere Københavns Kommune om i hvilke lande deres produktionssteder og
underleverandørers produktionssteder er placeret.
Leverandøren skal efter skriftlig anmodning herom fra Københavns Kommune fremsende:
a) Navne og adresser på Leverandørens og underleverandørers produktionssteder, således at
Københavns Kommune kan foretage konkrete risikovurderinger og kontroller med
udgangspunkt i det enkelte land, region eller produktionssted.
b) Dokumentation for efterlevelse af kravene i afsnit 4 a - h.
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c) Relevant dokumentation for løn- og arbejdsvilkår jf. afsnit 1.1 - 1.2. Som minimum omfatter
denne dokumentation, for medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold, timeantal og
tidspunkter, social sikring, samt den referenceramme, Leverandøren har anvendt i
forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte.
d) I tilfælde, hvor pkt. 1.1 a - c ikke kan anvendes til at fastslå, hvilke løn- (herunder særlige
ydelser), arbejdstids- og andre arbejdsvilkår Leverandøren er forpligtet til at sikre, kan
Københavns
Kommune
anmode
Leverandøren
om
at
oplyse
hvad
gennemsnitsleveudgifterne er i lokalområdet (husleje, forsikring, sundhed, mad mm.), samt
informationer om gennemsnitlig husstandsstørrelse.
e) Lister over kemikalier der anvendes i produktionen, samt beskrivelse af iværksatte tiltag for at
inddrage medarbejdere i arbejdsmiljø- og sikkerhedsorganisering jf. afsnit 1.2. Yderligere skal
Leverandøren på anmodning fra Københavns Kommune fremsende dokumentation for,
hvilke tiltag Leverandøren og dennes underleverandører foretager, for at sikre, at
medarbejdere ikke bliver udsat for farlige kemikalier.
f) Beskrivelse af Leverandørens og dennes underleverandørers arbejde med klima og miljøkrav
ved at dokumentere, hvordan Leverandøren i forbindelse med opfyldelse af Aftalen har
arbejdet med at reducere sine klima- og miljøpåvirkninger i det forgangne år.
g) Såfremt der konstateres væsentlige negative indvirkninger på forpligtelserne i nærværende
bilag, skal Leverandøren udarbejde og fremsende en redegørelse for hvorledes
Leverandøren har stoppet og vil håndtere de væsentlige indvirkninger effektivt, samt
forebygge risikoen for gentagelse.
Hvis Leverandøren forårsager eller bidrager til væsentlige negative indvirkninger på områderne
reguleret af nærværende bilag, skal Leverandøren straks underrette Københavns Kommune.
Herudover kan Københavns Kommune i den konkrete sag anmode Leverandøren om at fremsende
anden relevant dokumentation, herunder dokumentation for effektuering af tiltag. Leverandøren
skal opbevare al relevant dokumentation.
6

Kontroller og procedure for opfølgning

Københavns Kommune fører kontrol med overholdelse af CSR-bilagets krav hos Leverandøren og
dennes underleverandører.
Leverandøren skal sikre, at Københavns Kommune eller en tredjepart til enhver tid i Aftaleperioden
kan foretage anmeldte og uanmeldte besøg hos Leverandøren og dennes underleverandører og tale
med virksomhedsledelsen, medarbejderne og deres valgte repræsentanter for at sikre overholdelse
af kravene i nærværende bilag. I tilfælde af overtrædelser kan Københavns Kommune gå i dialog med
Leverandøren med henblik på at rette op på eventuelle overtrædelser af kravene i nærværende
bilag.
7

Frister

Dokumentation jf. afsnit 5 skal være Københavns Kommune i hænde senest 20 Dage efter, at
Københavns Kommunes anmodning er afsendt. Københavns Kommune kan forlænge fristen, efter
konkret aftale.
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Det er Leverandørens ansvar at dokumentationen er Københavns Kommune i hænde inden
fristudløb. Leverandørens omkostninger ved udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation m.v.
er Københavns Kommune uvedkommende.
8

Sanktioner

Ifalder Leverandøren nedenstående sanktioner, fritages denne ikke for pligten til at opfylde Aftalen.
8.1

Materielle overtrædelser

Ved overtrædelser af bilagets afsnit 1-3 vil Københavns Kommune fremsende påkrav om
dokumentation for, at Leverandøren og dennes underleverandører har gjort passende
foranstaltninger i forhold til handlingsmulighederne for at rette op på forholdene. Såfremt
Leverandøren ikke overholder den af Kommunen fastsatte frist, er Københavns Kommune
berettiget til at opkræve dagbod indtil dokumentationen er kommunen i hænde. Dagboden pr.
påbegyndt Dag svarer til [indsæt promille af aftalesummen], dog minimum [indsæt beløb] i kr. pr.
Dag
Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag indtil Leverandøren har rettet op på
eventuelle overtrædelser af bilagets afsnit 1-4.
Ved overtrædelser af CSR-bilagets afsnit 1.1 skal medarbejdernes berettigede krav godtgøres. Med
berettiget krav menes lønmodtagerkrav i form af løn (herunder særlige ydelser) op til niveauet i
afsnit 1.
Ved grove materielle overtrædelser af Aftalens afsnit 1-3 kan Leverandøren yderligere blive pålagt
at godtgøre eventuelle skader eller risici, som medarbejderne har været udsat for, udover evt. krav
om efterbetaling. Ved grove overtrædelser forstås åbenbar manglende respekt for de i bilagets
afsnit 1-3 nævnte internationale konventioner, som har resulteret i krænkelser af de rettigheder, som
nærværende bilag har til formål at tillægge enkeltindivider eller vanskelig skade på klima og miljø.
8.2

Formelle overtrædelser

Leverandøren ifalder bod ved manglende fremsendelse af dokumentation jf. afsnit 5, eller ved at
forhindre Københavns Kommune adgang til at foretage kontrolbesøg jf. afsnit 6. Boden pr.
påbegyndt døgn svarer til [indsæt promille af aftalesummen] dog minimum [indsæt beløb] i kr. pr.
dag indtil Leverandøren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav.
8.3

Ophævelse

Københavns Kommune kan ophæve Aftalen helt eller delvist ved Leverandørens væsentlige
misligholdelse. Følgende, men ikke begrænset hertil, anses altid for væsentlig misligholdelse:
•

Leverandørens gentagne eller grove overtrædelser af CSR-bilagets pkt. 1-4.

•

Leverandørens gentagne overtrædelser af dokumentations- og opfølgningskravene i
pkt. 5-6.
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Københavns Kommune kan trods misligholdelse vælge ikke at ophæve Aftalen, uden at dette
medfører, at Københavns Kommune mister sine rettigheder efter dette bilag. Københavns
Kommune foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

