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Af svar til Finn Rudaizky af 24/3-2015 om indkøbspolitik og Ryan
Air fremgår det, at Københavns Kommune er tilmeldt SKIs rammeaftale angående flyrejser og at kommunens medarbejdere er forpligtet til
at anvende denne. Hvordan kan det være, at det ikke er Københavns
Kommunes Indkøbspolitik 2014-2018, samt den øgede indsats mod
social dumping, som Borgerrepræsentationen vedtog 21/8-2014, der er
gældende?
Af svaret fremgår det ligeledes, at SKI’s rammeaftale kun gælder 178
destinationer. Hvilke destinationer er der tale om og hvilke regler
gælder for øvrige destinationer?
Økonomiforvaltningens besvarelse
Københavns Kommunes indkøb af flyrejser er en udbudspligtig ydelse. I henhold til lovgivningen stilles der således krav om, at der foretages et udbud af indkøbet. Økonomiforvaltningen har ansvaret for de
centralobligatoriske aftaler, som flyrejseaftalen er defineret som, og
har således også ansvaret for at få udbudt og aftaledækket området.
I henhold til indkøbspolitikken 2014-2018 skal der i ovenstående proces fortages overvejelse af, om Københavns Kommune selv skal stå
for udbuddet, eller om der kan benyttes en aftale, som et af indkøbsfællesskaberne eller indkøbssamarbejderne (som f.eks. SKI) har indgået
for at opnå størst mulig effektivitet i indkøbet. Indkøbspolitikken nævner
at effektivitet skal forstås som fokus på pris, driftsomkostninger, kvalitet
samt organisering og styring – herunder at arbejde på at reducere transaktionsomkostningerne ved en udbudsproces.
Via Agencia, som er Københavns Kommunes rejsebureau har oplyst,
at de destinationer, som Københavns Kommune rejste mest til i år
2014 var:
 Copenhagen - Aalborg/Aalborg – Copenhagen
 Copenhagen - Brussels/Brussels – Copenhagen
 Copenhagen - London/London – Copenhagen
 Oslo - Copenhagen/Copenhagen – Oslo
 Copenhagen - Amsterdam/Amsterdam - Copenhagen
Destinationer, som alle er omfattet af SKI’s flyrejseaftale. Destinationsoversigt på flyrejseaftalen er vedlagt som bilag 1.
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SKI’s flyrejseaftale dækker en lang række destinationer i både Danmark og i verden. Det er således muligt, blot for at nævne nogle andre
destinationer på aftalen end ovenstående, at komme til Billund eller til
byer som f.eks. Krakow, Stockholm, Buenos Aires og New York.
Når der handles gennem SKI’s flyrejseaftale er man sikret, at leverandørerne har skrevet under på, at en række fundamentale forhold vedrørende samfundsansvar er i orden. Kravene baserer sig, i lighed med
Københavns Kommunes, på internationale anerkendte principper og
konventioner som eksempelvis FN’s Global Compact. Herudover er
der i SKI’s aftale indskrevet en arbejdsklausul iht. ILO konvention nr.
94.
Økonomiforvaltningen vurderer at anvendelse af en SKI’s flyrejseaftale er i tråd med de retningslinjer, som Borgerrepræsentationen har
udstukket på området, samt at aftalen sikrer skarpe priser og overholdelse af ILO nr. 94.
Økonomiforvaltningen vurderer, at flyrejseaftalen dækker et så bredt
udsnit af destinationer, at behovet for ikke at anvende aftalen er begrænset. Såfremt der skulle være behov for at rejse til en anden destination end en af dem, som er dækket af SKI’s flyrejseaftale, må dette
ske i overensstemmelse med princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning af offentlige midler og med en saglig og objektiv begrundelse
samt under iagttagelse af de principper og politikker, som er lagt for
Københavns Kommunes indkøb, herunder krav om løn og arbejdsvilkår for de ansatte, som udfører den ydelse, der købes ind. Derfor vil
det ikke være i overensstemmelse med Københavns Kommunes indkøbspolitik at købe flybilletter hos et flyselskab, som ikke udfører sit
erhverv i overensstemmelse med de principper, der ligger bag kommunens arbejdsklausul.

Bilag 1: Ruteoversigt
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