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Politik for samfundsansvar i KOMBIT  

 
KOMBIT er kommunernes it-fællesskab – en indkøbsorganisation, som bidrager til at 
sikre konkurrence på det kommunale it-marked. Sammen med kommunerne arbejder 
KOMBIT for, at borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og mere effektivi-
tet ud af kommunernes digitale løsninger. KOMBITs mission er at skabe et fundament 
for fremtidens kommune gennem sikker, sammenhængende og innovativ digitalisering. 
 
KOMBIT har generelt fokus på at støtte og yde opbakning til det internationale arbejde, 
der gøres for at sikre den sociale ansvarlighed i danske og internationale virksomheder. 
Som indkøbsorganisation har KOMBIT især fokus på, at samfundsansvar bliver en inte-
greret 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 der gælder derfor en række CSR-
principper i forretningen. 
 
Principperne er inspireret af FN’s ”Global Compact”1 og FN’s verdensmål for bæredyg-
tig udvikling2. Hvor ”Global Compact” er særlig relevante i forhold til leverandørerne af 
fælleskommunale it-systemer, er verdensmålene også relevante for KOMBITs egne ak-
tiviteter. KOMBIT har særlig fokus på verdensmål nr. 9 (Industri, innovation og infra-
struktur): ”Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriali-
sering og understøtte innovation”. 
 
Principperne er inddelt i tre områder: KOMBITs leverandører, datasikkerhed og -praksis 
og KOMBITs egne aktiviteter.  

1. KOMBITs leverandører   

 
Miljø & energi 
 
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på de miljømæssige prin-
cipper i FN’s ”Global Compact”, herunder at anvende en forsigtighedstilgang til miljø-
mæssige 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. 
 
 
 
 
 

 
1”Global Compact” omfatter ti principper for samfundsansvar i forbindelse med virksomhedsdrift, 

heraf tre principper ang. miljø & energi, og fire principper ang. arbejdsforhold. Yderligere informa-
tion kan findes på www.samfundsansvar.dk/retningslinjer-stoerre-virksomheder. 
2 Verdensmålene blev vedtaget af alle FN’s medlemmer i 2015 og guider verdens udvikling i en 

bæredygtig retning frem mod 2030. De 17 verdensmål gælder for hele verden, men har også re-
levans i national og lokal sammenhæng. Yderligere information kan findes på www.verdensmaa-
lene.dk. 
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Arbejdsforhold 
 
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på principperne angå-
ende arbejdsforhold i FN’s ”Global Compact”, herunder opretholdelse af foreningsfrihe-
den og anerkendelse af retten til kollektiv forhandling, udryddelse og afskaffelse af alle 
former for tvangs- og børnearbejde og afskaffelse af diskrimination i relation til arbejds- 
og 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. anti-
korruption i FN’s ”Global Compact”, herunder forbud mod alle former for korruption. 
Krav herom er en integreret del af de kontrakter, som KOMBIT indgår med leverandø-
rer i forbindelse med udvikling og drift af systemerne. 

2. Datasikkerhed og -praksis 

 

KOMBIT har fokus på løbende at forbedre den digitale sammenhæng på tværs af den 

fælleskommunal it-infrastruktur, fagløsninger og faglige områder. En drivkraft for dette 

arbejde er væksten i data, herunder kommunernes stigende anvendelse af disse. KOM-

BIT spiller en vigtig rolle i kommunernes arbejde med at få øget adgang til, og øget ud-

bytte af, relevante data for kommunernes opgaver. For at kunne udnytte mulighederne 

er KOMBITs evne til at håndtere borgernes, virksomhedernes og kommunens data sik-

kert og tilfredsstillende absolut vital.  

 
KOMBIT skal sammen med leverandørerne af fælleskommunale it-systemer leve op til 
databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven samt forskellige rele-
vante standarder. Ved kritiske overtrædelser kan indgåede kontrakter mellem en leve-
randør og KOMBIT ophæves. 
 
Herudover har KOMBIT valgt at lægge særlig vægt på følgende aspekter af god data-
praksis: 
 

• I samarbejde med kommunerne spiller KOMBIT en aktiv rolle i den løbende for-

bedring af kvaliteten af data, som anvendes i fælleskommunale it-løsninger. 

• KOMBIT sælger ikke personoplysninger, som kommunerne opbevarer i fælles-

kommunale it-løsninger. 

• I fælleskommunale it-systemer opbevares alene oplysninger fastlagt af kommu-

nerne, og som er relevante for kommunernes opgavevaretagelse. Oplysnin-

gerne opbevares alene i det tidsrum, som er nødvendigt for opgavevaretagel-

ses formål, jf. relevant lovgivning. 

• KOMBIT vægter borgeres og virksomheders mulighed for indsigt i egne oplys-

ninger i fælleskommunale it-systemer. I tilfælde, hvor der anvendes automati-

ske afgørelser, kunstig intelligens mv. i fælleskommunale it-systemer er det 

KOMBITs hensigt, at dette sker gennemsigtigt. 

• KOMBIT følger nøje udviklingen på sikkerhedsområdet og implementerer lø-

bende relevante politikker, retningslinjer og standarder, der vurderes at konsoli-

dere og udvikle it- og informationssikkerheden. KOMBIT udbreder løbende vi-

den herom til kommunerne og andre interessenter. 

http://samfundsansvar.dk/fn_global_compact
http://samfundsansvar.dk/fn_global_compact
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3. KOMBITs egne aktiviteter 

KOMBIT har fokus på at minimere påvirkningen af miljøet i aspekter af vores forretning 
og aktiviteter. Således søger KOMBIT at belaste miljøet mindst muligt f.eks. i henhold til 
kontorhold, mødeformer og transport.  
 
KOMBITs medarbejdere er organisationens vigtigste aktiv. 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 KOM-
BIT 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 ligestil-
ling i KOMBIT sigtes der mod en omtrentlig ligelig andel af kvinder og mænd i organisa-
tionen, 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, herun-
der 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 fælleskommunale projekter. 
 
Endvidere har KOMBIT fokus på inddragelse af både landets virksomheder og borgere 
i forbindelse med udvikling og drift af fælleskommunale it-systemer, såfremt virksomhe-
der og borgere er i målgruppen for systemerne. Derved søges det sikret, at systemerne 
opfylder både kommunernes, og borgeres og virksomheders behov.  

 

 


