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CSR – Corporate Social Responsibility
 
I Gentofte kommune arbejder vi efter, at CSR grundlæggende handler om virksomhedernes vilje til 
frivilligt at bidrage til at handle ansvarligt, hvad angår et globalt, lokalt og samfundsmæssigt 
perspektiv ved at tage hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår og 
miljø.

CSR er en integreret del af Gentofte kommunes daglige aktiviteter, og det er vores intention at 
være på forkant med udviklingen i samfundet og vi følger til hver en tid lovgivning og etiske 
retningslinjer. Det er ensbetydende med, at vi agerer ansvarligt for at beskytte vores samfund og 
miljøet.
 
Målgruppe
CSR strategiens målgruppe er alle samarbejdspartnere til Gentofte kommune samt alle 
kommunens ansatte i forhold til at sikre opfyldelsen. Ansvaret for opfyldelsen følger det generelle 
ledelsesansvar i Gentofte kommune, hvorfor ledere i kommunen har et særligt ansvar for at kende 
til CSR strategien.
 
Samfundsansvar
I vores aftaleparadigmer og generelle indkøbsbetingelser indgår klausuler om at bidrage til forbud 
mod tvangsarbejde og forbud mod diskrimination. Leverandører og underleverandører til Gentofte 
kommune forventes at overholde internationale standarder for samfundsansvar og respektere 
grundlæggende menneskerettigheder, herunder at leve op til FN’s Menneskerettigheds-erklæring 
og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 
 
Leverandører og underleverandører er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende 
rettigheder, herunder må disse ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel 
orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold.
 
Leverandører og underleverandører skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af 
udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end 
dansk og personer med nedsat arbejdsevne.
 
kommunen forudsætter, at kommunens leverandører og deres underleverandører efterlever de 
internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder ILO-konventioner om:
 

• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
• Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
• Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for 

børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135)
• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention 155)

 
Miljø
Gentofte kommune kræver, at eventuelle underleverandører skal opfylde samme krav som 
leverandøren, og derfor hæfter leverandøren for sine underleverandørers forhold på samme vis 
som for egne forhold.
 
Leverandører og underleverandører garanterer, at alt, hvad der bliver leveret, opfylder de til en 
hver tid gældende miljøregler, -love, - bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På forlangende skal 
leverandøren fremskaffe dokumentation til brug for kommunens miljøvurdering.
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Arbejdsklausuler
Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige 
kontrakter ønsker Gentofte kommune at sikre, at hovedleverandøren og eventuelle 
underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 
arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv 
overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af 
samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
 
Dialogklausuler
Gentofte kommune vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over 
de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private 
erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn.
 
Leverandører til Gentofte kommune forpligtes til at deltage i dialogmøder med kommunen med det 
formål at oplyse leverandøren om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger kommunen 
kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet.
 
Yderligere information
 
For nærmere information om CSR i Gentofte kommune henvises til indkøbsafdelingen.
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