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KRAV TIL SPRÅK VED KONTRAKTSINNGÅELSER – 

 

Jeg viser til spørsmål av 03.07.2014 fra Ivar Johansen (SV) vedrørende krav til språk ved 

kontraktsinngåelser.  

«Språkproblemer kan være et betydelig problem på arbeidsplassene, både av faglig og 

sikkerhetsmessig art. Veidekke Entreprenør går her foran og har tatt inn /vil ta inn følgende i 

kontraktene med underentreprenører og prekvalifiserte bemanningsselskaper: 

 

Underentreprenører 

”TUE / UE skal dokumentere at bedriften har et prosjekttilpasset opplegg for språk og 

kommunikasjon som omfatter både ansatte og innleide, og hvor de lovkrav og retningslinjer som 

fremgår i Arbeidstilsynets publikasjon ”Forstår du hva jeg sier” er fulgt. 

 

Bemanningsselskaper 

"De innleide skal forstå og kunne gjøre seg forstått på norsk, svensk eller dansk. Nødvendige 

unntak fra dette kan kun gjøres etter skriftlig avtale med det enkelte prosjekt. Unntak bør unngås. 

Med ”den innleide skal forstå og gjøre seg forstått... ”mener Veidekke at vedkommende skal 

kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om typiske arbeids- og fagrelaterte emner, samt 

uforberedt kunne gi en enkel fremstilling av hendelser på jobb, arbeidserfaringer og planer for 

arbeidet fremover. Bemanningsselskapet har ansvaret/for eventuell nødvendig språkopplæring av 

personell i forkant av utleie til Veidekke. Bemanningsselskapet skal sørge for at personell som 

leies ut til Veidekke har tilstrekkelig kunnskap om og opplæring i bruk av verneutstyr, 

sikkerhetsinstrukser, varselskilt mv. ” 

 

Har Oslo kommune i sine standardkontrakter formuleringer som fanger opp dette? 

Hvis nei, vil byrådet endre kontraktene i den retning Veidekke har innført?» 
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Svar: 

 

Krav til norsk språk  

I offentlige anbud kan det kun stilles krav til språk dersom kravet har tilstrekkelig tilknytning til 

det arbeidet som skal utføres og har innvirkning på arbeidet. Krav til språk kan ikke benyttes i det 

øyemed å utelukke utenlandske leverandører fra konkurransen, eller på annen måte diskriminere 

leverandører. Den enkelte oppdragsgiver må selv foreta en konkret vurdering av om det er 

anledning til å stille et slikt krav. Som eksempel har Oslo kommune, ved kjøp av vikartjenester, 

stilt minstekrav til norskkunnskaper for de vikarene som blir tilbudt til kommunen innenfor 

områdene pleie og omsorg og pedagogisk personell. For områdene renhold og merkantilt personell 

er det på den andre siden ikke stilt tilsvarende krav til norskkunnskaper. 

Krav til kommunikasjon 

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstaker skal gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer, og få 

nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner. I dette ligger at arbeidsgivere som har 

arbeidstakere, som ikke forstår språket som benyttes på arbeidsplassen, må sikre at opplæring og 

informasjon blir gitt på et språk som arbeidstakeren forstår. I kontrakter vedrørende bygg- og 

anlegg har byggherren et særskilt ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 

bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.  

Oslo kommune arbeider kontinuerlig med å bekjempe utbredelse av svart arbeid, sosial dumping 

og useriøse aktører, blant annet i bygg- og anleggsbransjen. Oslo kommune har per i dag ikke 

noen bestemmelse i våre standardkontrakter som gjentar de særlige krav til kommunikasjonen 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som følger av arbeidsmiljøloven. Det forutsettes i våre 

kontrakter at leverandørene følger de lovbestemte krav som er satt til helse, miljø og sikkerhet. 

Dersom det er sannsynlig at det vil være et reelt bidrag til å motarbeide useriøse aktører eller til å 

fremme sikkerheten på arbeidsplassen, vil jeg i forbindelse med neste revisjon av kommunens 

standardkontrakter stille krav om at leverandørene dokumenterer oppfyllelse av disse 

bestemmelsene. 

 

 

Med hilsen 

 

Eirik Lae Solberg 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

Kopi:  

1. Ivar Johansen (SV) 

2. Utviklings- og kompetanseetaten 

 

 


