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FORSKRIFT OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I OFFENTLIGE KONTRAKTER 
 

Forbud mot sosial dumping i offentlige kontrakter 
Det er vedtatt en forskrift som forbyr sosial dumping når det offentlige kjøper tjenester og bygge- 
og anleggsarbeider over kr 1,65 mill. ekskl. mva. Alle anskaffelser som det offentlige kunngjør 
etter 1. mars 2008, må ta høyde for de krav som stilles i ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 
vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften er hjemlet i lov om offentlige 
anskaffelser, og brudd på forskriften vil kunne påklages til Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser og vil kunne bringes inn for domstolene. 

Den nye forskriftens forhold til ILO konvensjon nr 94 
Ved å følge den nye forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, vil også 
bestemmelsene i ILO konvensjon nr 94 om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter være ivaretatt.  

Den nye forskriftens krav 
Den nye forskriften pålegger alle offentlige oppdragsgivere å innta arbeidsklausuler med 
bestemmelser som skal hindre sosial dumping i tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter med 
verdi over kr 1,65 mill. Klausulen må omfatte både ansatte hos leverandører og eventuelle 
underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Det skal opplyses om 
klausulen i kunngjøring eller konkurransegrunnlag.  

Oppdragsgiver skal kreve at leverandører og eventuelle underleverandører på forespørsel må 
dokumentere at lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten ikke 
er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som er normalt 
for vedkommende sted og yrke.  

Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
overholdes.  

Oppdragsgiver skal videre forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom 
leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og 
arbeidsvilkår.  

Oslo kommunes virksomheter  
Kommunens virksomheter plikter å sørge for at forskriftens bestemmelser ivaretas i alle kontrakter 
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om kjøp av tjenester og bygg- og anleggsarbeider med kontraktsverdi over kr 1.65 mill. ekskl. 
mva. Oslo kommunes standardkontrakter vil bli revidert for å ivareta den nye forskriftens krav.  

Den enkelte virksomhet og foretak må vurdere hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres for å 
sikre etterlevelse av den nye forskriftens krav. Kravet til kontrolltiltak kan for eksempel omfatte 
stikkprøvekontroller på byggeplasser mv. Graden av kontroll må tilpasses behovet og risikobildet i 
vedkommende bransje, geografisk område mv. Det er den enkelte virksomhet som må vurdere 
hvilket omfang kontroll som er nødvendig.  

Virksomheten må forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 
leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og 
arbeidsvilkår. Sanksjonen må være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å 
oppfylle kontraktsklausulen. 

Byrådsavdelingene forutsettes å følge opp at de virksomheter og foretak som ligger under den 
enkelte byrådsavdeling har systemer og rutiner som bidrar til etterlevelse av forskriftens krav. 

Hvordan ivareta forskriftens krav i konkurranser 
I konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen 
Virksomhetene må ved tjeneste- og bygge og anleggsanskaffelser over kr 1,65 mill informere om 
aktuelle arbeidsklausuler i kunngjøring eller i konkurransegrunnlag.  

Det er tilstrekkelig å henvise til forskriftens bestemmelser. Det kan uttrykkes slik: 

”Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jf. reglene i forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02. 2008.” 
   
I kontrakten 
Kommunens virksomheter må for det første ha en klausul som statuerer leverandører og 
underleverandørers plikt. Denne skal utformes slik: 

”Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 
dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende avtale, eller det som ellers er 
normalt for vedkommende sted og yrke.” 

Deretter må det i kontrakten medtas en bestemmelse som sikrer oppdragsgiver rett til å foreta 
kontroller hos leverandøren, og en rett og plikt for leverandøren til å gjennomføre nødvendige 
kontroller hos underleverandører: 

”Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som 
gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- 
og arbeidsvilkår overholdes.  

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med 
underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for 
å påse at plikten overholdes.” 

Virksomheten må også ta inn bestemmelser som regulerer oppdragsgivers rett til sanksjoner 
dersom de aktuelle bestemmelsene ikke overholdes: 

”Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake 
deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen 
som blir holdt tilbake skal tilsvare ca 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 
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Leverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og 
arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører/underleverandører. Dersom denne oppfordringen ikke blir 
imøtekommet, har oppdragsgiver rett til å heve kontrakten pga. vesentlig mislighold.” 

 
Spørsmål vedrørende forskrift mot sosial dumping 
Dersom det er spørsmål i forbindelse med de nye forskriftene mot sosial dumping, ta kontakt med 
Utviklings- og kompetanseetaten ved avdeling for konserninnkjøp og effektivisering. 
 
 
 
 
Arild Sundberg 
Kons. kommunaldirektør 

Mai Britt Søby 
fung. seksjonssjef 

  
  
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 


