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Politik for samfundsansvar (CSR)
KOMBIT er kommunernes it-fællesskab – en indkøbsorganisation, som bidrager til at
sikre konkurrence i det kommunale it-marked. Sammen med kommunerne arbejder
KOMBIT for, at borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger. KOMBIT digitaliserer på kommunernes præmisser med henblik på at sikre den kommunale sektor indflydelse og gevinster.
KOMBIT har generelt fokus på at støtte og yde opbakning til det internationale arbejde,
som skal sikre den sociale ansvarlighed i danske og internationale virksomheder. Som
indkøbsorganisation har KOMBIT især fokus på, at samfundsansvar bliver en integreret
del af vores leverandørers kerneforretning, idet det er via leverandørerne, at KOMBITs
aktiviteter især udfoldes.
KOMBIT tilstræber at agere samfundsansvarligt på en række områder i vores daglige
arbejde med indkøb og forvaltning af it-løsninger, og har derfor indført en række CSRprincipper i forretningen.

KOMBITs leverandører
Miljø & energi
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på de miljømæssige principper i FN’s ”Global Compact”1, herunder at anvende en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, fremme større miljømæssig ansvarlighed og udvikle og sprede
miljøvenlige teknologier. Krav herom er en integreret del af de kontrakter, som KOMBIT
indgår med leverandører i forbindelse med udvikling og drift af systemerne.
Arbejdsforhold
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på principperne angående arbejdsforhold i FN’s ”Global Compact”, herunder opretholdelse af foreningsfriheden og anerkendelse af retten til kollektiv forhandling, udryddelse og afskaffelse af alle
former for tvangs- og børnearbejde og afskaffelse af diskrimination i relation til arbejdsog ansættelsesforhold. Krav herom er en integreret del af de kontrakter, som KOMBIT
indgår med leverandører i forbindelse med udvikling og drift af systemerne.
Anti-korruption
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på princippet ang. antikorruption i FN’s ”Global Compact”, herunder forbud mod alle former for korruption.
1”Global

Compact” omfatter ti principper for samfundsansvar i forbindelse med virksomhedsdrift,
heraf tre principper ang. miljø & energi, og fire principper ang. arbejdsforhold. Yderligere information kan findes på http://samfundsansvar.dk/fn_global_compact.
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Krav herom er en integreret del af de kontrakter, som KOMBIT indgår med leverandører i forbindelse med udvikling og drift af systemerne.
Privatlivsbeskyttelse
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer skal leve op til persondataloven, herunder relevante standarder f.eks. ISO 27001. Ved kritiske overtrædelser kan indgåede
kontrakter mellem en leverandør og KOMBIT ophæves. Endvidere følger KOMBIT udviklingen på området, og implementerer løbende relevante standarder og procedurer,
der måtte styrke privatlivsbeskyttelsen i fælleskommunale it-systemer.

KOMBITs egne aktiviteter
KOMBIT har fokus på at minimere påvirkningen af miljøet i vores forretning og aktiviteter. Således søger KOMBIT at belaste miljøet mindst muligt f.eks. i henhold til kontorhold og transport.
Kernen i KOMBITs virksomhed er medarbejderne. KOMBIT arbejder aktivt med at
skabe og vedligeholde gode medarbejderforhold og et godt arbejdsmiljø.
I henhold til den fysiske og psykiske sundhed blandt KOMBITs medarbejdere har KOMBIT valgt at have fokus på tilbud om fitness- og frugtordning samt sundhedsforsikring til
medarbejderne.
I forhold til personalesammensætningen i KOMBIT sigtes der mod, at medarbejdernes
etnicitet er sammenlignelig med det øvrige danske arbejdsmarked. Angående ligestilling i KOMBIT sigtes der mod en omtrentlig ligelig andel af kvinder og mænd i virksomheden, som er sammenlignelig med andelen i den øvrige danske it-branche. KOMBIT
har i henhold til rekruttering af nye medarbejdere fokus på den sociale bredde, herunder f.eks. alder og andelen af nyuddannede.
KOMBIT involverer i meget stort omfang landets kommuner i virksomhedens aktiviteter.
Den kommunale involvering er et grundlæggende fundament for KOMBITs virke, og er
forankret i virksomhedens politik for governance i projekter.
Endvidere har KOMBIT fokus på inddragelse af både landets virksomheder og borgere
i forbindelse med udvikling og drift af fælleskommunale it-systemer, såfremt virksomheder og borgere er i målgruppen for systemerne. Derved søges det sikret, at systemerne
opfylder både kommunernes og borgeres og virksomheders behov.
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