11.
København som Fairtrade By (2008-104573)
København er blevet godkendt som den første Fair-Trade hovestad.
INDSTILLING OG Beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen
anbefaler,
1.

at tage denne redegørelse til efterretning, og

2.

at der fra 2008 og frem omplaceres 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling,
Økonomisk forvaltning, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til
Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Koncernservice, funktion 6.45.51.1
(Sekretariat og forvaltning).

Problemstilling
Et forslag om København som Fairtrade By blev behandlet på mødet i Borgerrepræsentationen den
27. september 2007 (BR 431/07). BR besluttede, at København skal søge om godkendelse som
Fairtrade By, og at der i den forbindelse oprettes en styregruppe, som får til opgave at sikre, at
Københavns Kommune lever op til de kriterier, der gælder for en Fairtrade By, herunder at mindst 10
% af kommunens forbrug af kaffe og te er Fair Trade.
BR besluttede endvidere, at Økonomiforvaltningen skal forelægge Økonomiudvalget en indstilling
om, hvordan kommunen kan blive Danmarks første Fairtrade By, hvilket sker i denne indstilling.
Løsning
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) sendte i 2007 i samarbejde med Max Havelaar Fonden Københavns
Kommune en opfordring til at ansøge om godkendelse som Fairtrade By.
I bilag 1 er der en nærmere gennemgang af, hvad det vil sige at være Fairtrade By.
Koncernservice har siden beslutningen i BR dels besøgt Malmø for nærmere at undersøge, hvad det
indebærer at blive Fairtrade By, dels haft møder med Mellemfolkeligt Samvirke og Max Havelaar
Fonden for at igangsætte proceduren omkring ansøgningen til at blive Fairtrade By.
Behandlingen af sagen har trukket ud, idet det har taget nogen tid for Mellemfolkeligt Samvirke og
Max Havelaar at samle en styregruppe. Styregruppen har først kunnet afholde sit konstituerende
møde den 12. juni 2008. Styregruppen ”Fairtrade By København” består af følgende personer:
Anne Vang (formand) – Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Borgerrepræsentationen
Peter Christiansen – Mellemfolkeligt Samvirke
Maja Andersen – Mellemfolkeligt Samvirke
Ida Ljunggren - Global Trade
Erik Jørgensen – Leder af lokal Agenda 21 Center Nørrebro
Isabel Sande – Ibis

Rune Baastrup – Konsulent
Jan Michael Hansen – Sekr.chef, Københavns City Center
Anker Oesten – Københavns Kommune, Koncernservice
Hans Christian Christiansen – Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Det blev på mødet vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal lave en handlingsplan til
styregruppen. I denne arbejdsgruppe sidder Peter Christiansen, Hans Christian Christiansen, Judith
Kyst og Nina Schøller Larsen. De to sidstnævnte repræsenterer Max Havelaar Fonden.
Arbejdsgruppen har meldt tilbage, at det første kriterium:
1.

For at blive endeligt udnævnt til Fairtrade By skal kommunen dokumentere, at der
findes
Max
Havelaar-mærkede
produkter
i
lokale
butikker,
restauranter/caféer/hoteller og på arbejdspladser i kommunen

Dette kriterium er allerede opfyldt med hensyn til caféer og restauranter, der udskænker Max
Havelaar kaffe, ligesom der er rigeligt med varer/produkter i et rigeligt antal butikker til at opfylde
dette kriterium.
2.

Kommunen har sikret, at der findes indkøbsaftaler på produkter, som lever op til
førstnævnte definition af Fairtrade, i relevante rammeaftaler.

For at opfylde det andet kriterium omkring minimum 10 % anvendelse af Max Havelaar kaffe i
kommunen generelt og brugen af Max Havelaar kaffe på rådhuset, har Koncernservice indgået en
aftale med Frellsen kaffe om levering af: ”Økologisk Max Havelaar Frellsen”, som vor nuværende
leverandør, Merrild, ikke kan levere.
Dette produkt er 6,2 % dyrere end den nuværende økologiske kaffe fra Merrild, men til gengæld 5,5
% billigere end Good Origen kaffen fra Merrild. Good Origen er en konkurrerende
certificeringsordning til Max Havelaar.
Da der ved sidste opgørelse blev indkøbt 17 % af den økologiske og Good Origen kaffen, ventes en
overgang til mindst 10 % Max Havelaar ikke at påføre kommunen en væsentlig merudgift.
Kommunens indkøbere er i et nyhedsbrev blevet informeret om kravet om køb af Max Havelaar
kaffen, og det forventes derfor, at kommunens forbrug vil nå målet på mindst 10 %.
Mulighederne for at kunne opfylde betingelserne om at blive Fairtrade By vurderes derved gode ved
denne indkøbsaftale, da Max Havelaar Fonden i første omgang ser på kaffen.
Samlet set har betingelserne dermed været til stede for styregruppen til på vegne af Københavns
Kommune at ansøge om at blive udnævnt til Fairtrade By.
Styregruppen ansøgte på den baggrund den 7. august 2008 om udnævnelse af København til
Fairtrade By med forbehold for endelig politisk godkendelse. I bestræbelserne på at København lever
op til kravene til en Fairtrade By sker under hensyntagen til kommunens øvrige politisk fastsatte mål
(miljø, økologi mv.) samt gældende lovgivnings- og udbudsretlige rammer, jf. bilag 2.
Københavns Kommune har fra Max Havelaar den 15. august 2008 modtaget en bekræftelse på, at
København er godkendt som Fairtrade By, jf. bilag 3.

Økonomi
I budget 2008 blev der afsat 400.000 kr. til kommunens arbejde med Fairtrade, herunder til
sekretariatsbetjening af styregruppen.
Videre proces
København er nu udnævnt til Fairtrade By – ikke bare Danmarks første, men også den første
Fairtrade Hovedstad.
I den kommende tid vil styregruppen arbejde videre med konceptet og en markering af udnævnelsen.
Endvidere ventes styregruppen at foretage en række opfølgningsaktiviteter i anledning af
udnævnelsen af København som Fairtrade By.
Gennem formandskabet og deltagelse i styregruppen tager kommunens repræsentanter stilling til,
hvilke aktiviteter styregruppen bør beskæftige sig med, ligesom de af kommunen afsatte midler
bestyres inden for rammerne besluttet af Borgerrepræsentationen.
De øvrige repræsentanter vil primært beskæftige sig med de udadvendte aktiviteter, såsom Fair
Fælled Festival og lignende, samt kontakt til erhvervslivet med hensyn til fortsat opfyldelse af første
kriterium.
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bilag
Bilag 1 - Fairtrade Byer i Danmark
bilag 2 - FORTROLIG - Konkurrence og udbudsretlige risici ved brug af Fairtrade kaffe
Bilag 3 - skr. fra Max Havelaar - København godkendt som Fairtrade By

