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STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER 

AV VARER, TJENESTER  OG BYGG OG ANLEGG – NYE OSLOMODELLEN  

 

Sammendrag:  

Oslo kommune har vedtatt standardkontrakter for anskaffelser av varer, 

utvalgte tjenesteområder samt bygg og anlegg. Ved anskaffelser over kr 500 

000 ekskl. mva. er det obligatorisk for kommunens virksomheter å benytte en 

av de vedtatte standardkontraktene dersom en av kontraktene dekker det 

aktuelle anskaffelsesområdet.  

 

Kommunen har også vedtatt ulike typer spesielle standard kontraktsvilkår, 

herunder seriøsitetsbestemmelser som skal benyttes i relevante vare-, 

tjeneste-,  bygg- og anleggskontrakter.  

 

Seriøsitetsbestemmelsene er et sett med kontraktsvilkår som skal bekjempe 

og motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i kommunens kontrakter. 

Seriøsitetsbestemmelsene omfatter blant annet bestemmelser som skal 

motvirke skatteunndragelser, misbruk av arbeidskraft, krav om faglærte 

arbeidere og bestemmelser som skal sikre bruk av lærlinger ved utførelse av 

arbeid på fagområder med behov for læreplasser. 

 

Kommunen har videre vedtatt sosiale krav som knytter seg til respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og folkerettens 

regler som er relevante for leveransene.  

 

Bestemmelsene nevnt ovenfor er omtalt som «Oslomodellen» og ble vedtatt i 

byrådssak 1057/17. Denne byrådssaken erstatter 1057/17. 

 

Det er et kontinuerlig arbeid å utvikle kommunens standardkontrakter, 

standard kontraktsvilkår og øvrige standardkrav i tråd med ny kunnskap og 

nye behov i ulike bransjer og samfunnet for øvrig. Det er foretatt flere 

endringer i Oslo kommunes standard kontraktsvilkår de senere årene, blant 

annet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og utnyttelse av 

arbeidskraft i risikoutsatte bransjer. 

 

Kommentert [MiiD1]: Kommentar til FIN: de to 

bestemmelsene som ble foreslått (rett til fagorganisering og tiltak mot 

svart arbeid) har vi valgt å ikke anbefale som nye 

seriøsitetsbestemmelser på bakgrunn av Wiersholm rapporten.  

Hensynet bak bestemmelsen om rett til fagorganisering har vi forsøkt 

å dekke gjennom et nytt sosialt krav, se lenger ned.   

Kommentert [MiiD2]: Kommentar til FIN: Skal byrådssak 

1045/11 reserverte kontrakter omtales i denne byrådssaken? 
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Siden Oslomodellen ble vedtatt, har kommunen gjennomført ulike analyser og 

kartlegginger av hvordan de vedtatte kontraktsvilkårene fungerer i praksis. På 

bakgrunn av denne kartleggingen ser byrådet nå behov for å utvide 

virkeområdet for Oslomodellen i forhold til det som ble vedtatt i byrådssak 

1057/17.  

 

Erfaringene med seriøsitetsbestemmelsene og de sosiale kravene tilsier også 

at det bør foretas endringer, presiseringer og  i enkelte tilfeller også 

skjerpelse av bestemmelsene.  

 

Saksfremstilling: 

 

1. Innledning 

Oslo kommune har vedtatt standardkontrakter for anskaffelser av varer, 

utvalgte tjenesteområder og bygg og anlegg. Ved anskaffelser over kr 500 

000 ekskl. mva. er det obligatorisk for kommunens virksomheter å benytte en 

av de vedtatte standardkontraktene dersom en av kontraktene dekker det 

aktuelle anskaffelsesområdet. Kommunen har utviklet og vedtatt egne 

standardkontrakter for kjøp av henholdsvis varer og håndverkertjenester, og 

har vedtatt å bruke henholdsvis statens standardavtaler for IT- og 

konsulenttjenester og utvalgte Norsk Standard (NS)-avtaler innen bygg og 

anlegg der disse dekker det aktuelle anskaffelsesområdet. Kommunen har 

ingen generell standardkontrakt for alle tjenester, og kontraktsvilkårene må 

derfor tilpasses de respektive tjenesteområdene.  

 

Kommunen har også vedtatt ulike typer spesielle standard kontraktsvilkår som 

skal benyttes i relevante vare-, tjeneste- og bygg- og anleggskontrakter. Disse 

er samlet sett omtalt som Oslomodellen, og omfatter enkeltbestemmelser 

som  blant annet skal motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i 

kommunens kontrakter. Noen av bestemmelsene skal benyttes i kommunens 

kontrakter uavhengig av om det benyttes standardkontrakt. Det er blant annet 

vedtatt bestemmelser som skal sikre bruk av lærlinger ved utførelse av arbeid 

på fagormåder med behov for læreplasser. 

 

Siden Oslomodellen først ble vedtatt i byrådssak 1057/17, har kommunen 

fortløpende gjennomført ulike analyser og kartlegginger av hvordan  

kontraktsvilkårene fungerer i praksis. På bakgrunn av denne kartleggingen ser 

byrådet nå behov for ytterligere  å utvide virkeområdet for, og foreta 

endringer og presiseringer i, enkelte  av bestemmelsene i Oslomodellen.  

 

Utvidelse av Oslomodellens virkeområde gjennomføres nå ved at flere av 

seriøsitetsbestemmelsene gjøres obligatoriske på kontraktsområder som p.t. 

ikke dekkes av vedtatte standardkontrakter, men der det likevel foreligger 

risiko for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  Kommentert [MiiD3]: Kommentar til FIN: Må tilpasses valg 
av alternativ i punkt 4 nedenfor.  
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Samtidig ser byrådet et behov for å gjøre noen endringer og presiseringer i 

ordlyden i enkelte av seriøsitetsbestemmelsene. Ett av formålene med dette er 

å sikre enhetlig forståelse og praktisering av bestemmelsene i hele kommunen. 

Presiseringene skal også sikre at bestemmelsene tolkes og praktiseres mest 

mulig i tråd med den intensjonen som ligger bak den aktuelle 

kontraktsbesemmelsen. Et annet formål er å sørge for en utvikling av 

seriøsitetsbestemmelsene i takt med den utviklingen vi ser i 

leverandørmarkedet. Oslo kommune foretar løpende vurderinger av 

bestemmelsenes virkninger og hensiktsmessighet i kontraktene. Dette vil nå 

gjenspeiles i bestemmelsene slik at Oslo kommune fortsetter å være en 

ledende aktør i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. 

 

Det er også behov for å gjøre endringer og presiseringer i Oslomodellens 

sosiale krav. Formålet med kravene er å sikre en felles anskaffelsespraksis i 

Oslo kommune for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og 

arbeidstakerrettigheter i leverandørkjedende. Formålet med endringene er å 

sikre at kommunens standardbestemmelser er i tråd med utviklingen på 

fagområdet og beste praksis.   

 

 

Det er med dette flere hovedformål med nærværende byrådssak.  

 

1. I nærværende sak videreføres sammenstillingen av gjeldende 

standardkontrakter og standard kontraktsvilkår i én sak, slik det ble 

gjort i byrådssak 1057/17. Samtidig oppheves  byrådssak 1057/17. 

 

2. Oslo kommune skal være i front i kampen for et seriøst og anstendig 

arbeidsliv, og skal kontinuerlig arbeide for å motvirke og bekjempe 

arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft i 

nedover i  leverandørkjeden. Kommunens tiltak skal legge til rette for 

rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører, som er 

kvalitetsbevisste og tar samfunnsansvar på alvor. Som ledd i kampen for 

et mer seriøst og anstendig arbeidsliv, videreføres i nærværende sak 

standard kontraktsvilkår vedtatt i byrådssak 1057/17 for vare-, bygg- 

og anleggs- og tjenestekontrakter med enkelte endringer og 

presiseringer.  
 

 

3. Det vedtas i nærværende sak at Oslomodellens virkeområde utvides i 

forhold til det som tidligere ble vedtatt i byrådssak 1057/17. 

Oslomodellens seriøsitetsbestemmelser skal gjelde på alle 

tjenesteområder der det er risiko for arbeidslivkriminalitet og sosial 

dumping.  

 

Kommentert [MiiD4]: Kommentar til FIN: Hovedformlene må 

gjennomgå slik at det stemmer med vedtakspunktene. 

Vedtakspunktene er enda ikke landet.  

Kommentert [MiiD5]: Kommentar til FIN: Må endres 

avhengig av alternativ som velges under punkt 4. 
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4. Oslo kommune skal vise solidaritet med mennesker som produserer 

varer og tjenester som kommunen kjøper inn. Oslo kommune er en av 

landets største offentlige innkjøpere og skal gå foran som et godt 

eksempel. Kommunens anskaffelser skal omfatte strenge krav til 

leverandører om å respektere grunnleggende menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og relevante folkerettslige regler. Kommunens 

virksomheter skal så langt det lar seg gjøre unngå å handle med 

næringslivsaktører som bidrar til brudd på internasjonale 

menneskerettslige konvensjoner  og arbeidsmiljølovgivning i 

produksjonslandene. Sosiale kontraktsvilkår og kvalifikasjonskrav fra 

byrådssak 1057/17 videreføres i denne byrådssaken med flere 

endringer. 

 

5. Det vedtas nye obligatoriske standardkontrakter for Oslo kommunes 

virksomheter. Tilbakemeldinger fra virksomhetene i Oslo kommune viser 

at Norsk Standard (NS) 8404 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

uavhengige kontrolloppdrag» bør inntas i listen av obligatoriske 

standardkontrakter. Byrådet foreslår derfor at NS 8404 med tilhørende 

kontraktsformular skal være obligatorisk å benytte på relevante 

kontraktsområder.  

 

I tillegg har Direktoratet for Digitalisering (Digdir) laget en ny standard 

databehandleravtale. Den følger oppbyggingen til de øvrige 

standardavtalene fra Digdir, med en hovedavtale og tilhørende bilag som 

fylles ut konkret for det enkelte oppdrag. Byrådssaken foreslår derfor 

at Digdirs standardavtale for databehandleroppdrag med tilhørende 

bilag skal være obligatoriske å benytte på relevante kontraktsområder.  

 

2. Samling av gjeldende standardkontrakter og standard 

kontraktsvilkår 

 

I byrådssak 1057/17 ble de på den tid gjeldende standardkontrakter og 

standard kontraktsvilkår, som var vedtatt gjennom ulike byrådssaker og 

byrådens saker, samlet.  

 

Dette omfattet byrådssak 1051/10, byrådssak 1009/12, byrådssak 1093/12, 

byrådens sak 3/2012, byrådens sak 4/2014, byrådens sak 6/2014 og 

byrådens sak 11/2015. Vedtakene i de nevnte byråds- og byrådens saker ble 

samtidig opphevet. Formålet var å lette oversikten over gjeldende 

standardkontrakter og standard kontraktsvilkår.  

 

Vedtakelse av denne byrådssaken er ment som en videreføring og 

videreutvikling av byrådssak 1057/17, både hva gjelder dens samlende 
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funksjon, dens bestemmelser og dens delegasjoner. Enkelte av delegasjonene 

utvides. Samtidig oppheves byrådssak 1057/17. 

 

I punkt 4, 5 og 6 redegjøres det for Oslomodellens utvikling samt innholdet i 

bestemmelsene fra byrådssak 1057/17 som oppheves og vedtas på nytt i 

nærværende sak. Enkelte bestemmelser er uendret, enkelte med 

presiseringer, endringer eller med skjerpede bestemmelser.  

 

3. Standardkontrakter i Oslo kommune 

 

Oslo kommune har vedtatt obligatoriske standardkontrakter for anskaffelser 

av varer, utvalgte tjenesteområder og bygg og anlegg med verdi over kr 

500 000 ekskl. mva.  

 

Kommunen har vedtatt bruk av egne  standardkontrakter for kjøp av  varer og 

håndverkertjenester, og henholdsvis Digdirs standardavtaler for IT- og 

konsulenttjenester (SSA-avtalene) og enkelte avtaler fra Norsk Standard innen 

bygg og anlegg (NS-standard). 

 

Kommunen har ingen generell standardkontrakt for tjenester. 

Kontraktsvilkårene ved tjenestekjøp må derfor tilpasses det konkrete 

tjenesteområdet. 

 

Oslo kommunes standardkontrakter med tilhørende kontraktsformularer, 

bilagsformularet til SSA- avtalene og Oslo kommunes kontraktsformularer til 

Norsk Standard (NS)-kontraktene er tilgjengelige i Utviklings- og 

kompetanseetatens (UKEs) anskaffelsesveileder på intranett. 

 

Statens standardavtaler og databehandleravtalen er tilgjengelige på Digdirs 

hjemmesider, som det er link til i UKEs veileder. Norsk Standard (NS)-

kontraktene er opphavsrettslig beskyttet; disse kan følgelig ikke kopieres og 

virksomhetene må bestille disse fra Standard Norge. 

 

Gjeldende standard kontraktsvilkår i form av enkeltbestemmelser fremgår 

også av UKEs anskaffelsesveileder, og er for øvrig innarbeidet i kommunens 

relevante standardkontrakter. 

 

3.1. Ny obligatorisk standardkontrakt NS 8404 

 

Det foreslås i nærværende sak å vedta standardkontrakt Norsk Standard (NS) 

8404 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag», 

med tilhørende kontraktsformular, som obligatorisk standardkontrakt til bruk 

for virksomhetene i Oslo kommune.  
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Erfaringer og tilbakemelding fra Oslo kommunes virksomheter  når det gjelder 

bruk av standardkontrakter generelt, viser at man oppnår en mer ensartet 

bruk av kommunens seriøsitetsbestemmelser. Dette er positivt ikke bare for 

kommunen, men også for leverandørene som da oppnår balanserte og 

forutsigbare kontraktsvilkår. NS 8404 bør derfor vedtas som en obligatorisk 

standardkontrakt.  

 

3.2. Ny obligatorisk standard databehandleravtale 

 

Det foreslås også i nærværende sak å vedta Digdirs nye standard 

databehandleravtale med tilhørende bilag, som obligatorisk standardkontrakt 

til bruk for virksomhetene i Oslo kommune. Den nye databehandleravtalen fra 

Digdir regulerer forholdet mellom en behandlingsansvarlig virksomhet, som i 

de fleste tilfeller vil være Oslo kommune, og databehandleren, som i de fleste 

tilfeller vil være leverandøren.  

 

Avtalen skal benyttes dersom en virksomhet er behandlingsansvarlig, og 

setter ut hele eller deler av behandlingen av personopplysninger til andre 

virksomheter, som da defineres som databehandler.  

 

Klare og tydelige avtaler beskytter opplysningene til de registrerte, og bidrar 

til at de registrerte har større hos tillit til hvordan deres 

personopplysninger behandles. Databehandleravtaler er derfor viktige fordi 

de sørger for at både den behandlingsansvarlige og databehandleren(e) 

forstår sine forpliktelser og sitt ansvar. 

 

Avtalen skal sikre at personopplysninger som forvaltes på vegne av Oslo 

kommunes virksomheter behandles i henhold til personopplysningsloven 

(2018) som tilfredsstiller kravene til The General Data Protection Regulation 

(GDPR).  

 

Standardavtalen følger oppbyggingen til de øvrige standardavtalene fra 

Digdir, med en hovedavtale og tilhørende bilag som fylles ut konkret for det 

enkelte oppdrag.  

 

3.3. Oppdatert oversikt over obligatoriske standardkontrakter 

 

Nedenfor følger en oppdatert oversikt over standardkontrakter som er 

obligatoriske å benytte på kontraktsområder som dekkes av den aktuelle 

kontrakten:  

 

 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer og tilhørende 

kontraktsformular 

 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester 

og tilhørende kontraktsformular 
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 Statens standardkontrakt for konsulentoppdrag (selvstendig ansvar for en 

ferdig leveranse/oppdrag) 

 Statens standardkontrakter for konsulentbistand (bistand uten ansvar for 

ferdig leveranse/sluttprodukt) - SSA-B og SSA-B enkel 

 Statens standardkontrakter for IT-anskaffelser (Den av Statens 

standardavtaler for IT-anskaffelser som er mest anvendelig skal benyttes) 

 Norsk Standard (NS) 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

prosjekteringsoppdrag og tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid og tilhørende 

kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

byggelederoppdrag og tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

uavhengige kontrolloppdrag og tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8405: 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt og 

tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt og 

tilhørende kontraktsformular (som alternativ til NS 8405) 

 Norsk Standard (NS) 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

totalentrepriser og tilhørende kontraktsformular 

 Digitaliseringsdirektoratets Databehandleravtale 

 

Kontraktsformularer for vedtatte standardkontrakter med innarbeidede 

oppdaterte seriøsitetsbestemmelser fremgår av vedlegg til denne saken. For 

SSA-avtalene er det utarbeidet et bilagsformular med relevante 

seriøsitetsbestemmelser og sosiale vilkår. Oppdatert bilagsformular og samlet 

oppdatert oversikt over seriøsitetsbestemmelser fremgår også som vedlegg 

til denne saken.  

 

4. Virkeområdet for Oslomodellen - utvidelse 

 

De fleste seriøsitetsbestemmelser som ble vedtatt i byrådssak 1057/17 

gjelder på områder som dekkes av vedtatte standardkontrakter. Erfaring viser 

imidlertid at risikoen for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er tilnærmet 

like stor på flere av de kontraktsområder som per i dag ikke dekkes av de 

vedtatte standardkontraktene.  

 

På  kontraktsområder hvor det ikke finnes vedtatte standardkontrakter er det  

etter byrådssak 1057/17 kun tre seriøsitetsbestemmelser som er 

obligatoriske: 

  

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

 Forbud mot kontantbetaling  
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 Krav om betaling til bank 

 

I tillegg ble det i byrådssak 1057/17 vedtatt at det skal stilles lærlingkrav i 

kommunens kontrakter, også på områder som ikke dekkes av vedtatte 

standardkontrakter. Lærlingkravet skal stilles i kontrakter med en verdi over 

den nasjonale terskelverdien (p.t. kr 1,3 millioner ekskl. mva.) og varighet over 

3 måneder, på fagområder der det er behov for læreplasser. 

 

Kartlegging av erfaringer med Oslomodellen viser at utviklingen i bygg- og 

anleggsbransjen går i riktig og ønsket retning. Oslomodellens 

kontraktsbestemmelser virker i stor grad etter sin hensikt.  

 

Byrådet ønsker på denne bakgrunn å videreføre vedtaket fra byrådssak 

1057/17, men i tillegg utvide de øvrige seriøsitetsbestemmelsenes 

anvendelsesområde slik at flere bestemmelser blir obligatoriske å benytte 

også på områder der det ikke finnes standardkontrakter. 

 

Byrådet legger med det til rette for en enda mer enhetlig bruk av 

Oslomodellens seriøsitetsbestemmelser. Dette vil øke forutsigbarheten, ikke 

bare for Oslo kommunes egne virksomheter, men også for 

leverandørmarkedet, som møter en ryddig oppdragsgiver som ønsker seg 

seriøse leverandører.  

 

Det er vanskelig å gi en fullstendig oversikt over alle potensielle 

kontraktsområder der det kan foreligge risiko for arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping. En av hovedårsakene til dette er at useriøse aktører flytter sin 

virksomhet til andre områder med mindre strenge kontraktsbestemmelser 

etter hvert som Oslomodellen utvider sitt virkeområde. Byrådet ønsker å 

motarbeide dette med de tiltak som foreslås i denne saken.  

 

MERK; Her kommer tre alternativer til Oslomodellens virkeområde: 

 

Alternativ 1 

På denne bakgrunn  foreslås det derfor i nærværende sak at   

seriøsitetsbestemmelsene som utgangspunkt skal stilles på alle 

tjenesteområder og i alle bygg- og anleggskontrakter over kr 500 000 ekskl. 

mva. 

 

Dersom det likevel foreligger behov for å fravike noen av de vedtatte kravene i 

den enkelte kontrakt, må slike avvik godkjennes av overordnet byrådsavdeling 

på bakgrunn av skriftlig redegjørelse fra virksomhet om behovet for å fravike 

bestemmelsene. 

 

 

Kommentert [MiiD6]: Merknad til FIN: Alternativ 1:  

Disse to avsnittene tenker vi skal være med uansett. Spørsmålet er om 

vi skal ta med unntaket i alternativ 2 eller unntaket i alternativ 3.  

 

Etter vår vurdering er alternativ 1 dersom det blir stående alene 

utenunntak, i strid med forholdsmessighetsprisnisppet og 

tilknytningskravet. 

 

I tillegg er det vår mening at virksomhetene blir noe låst i forhold til å 

kunne tilpasse kontrakter til kontraktens gjenstand. Feks 

v/rådgiverkontrakter. 

 

Vil mest sannsynlig bli utfordrende i praksis. 

 

Kan bli lettere å håndtere om unntaksmulighetene ble noe smidigere, 

ref at man må søke overordnet byrådsavdeling. 
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Alternativ 2 (Alternativ 1+2) 

Bestemmelser som etter sin ordlyd konkret gjelder bestemte 

kontraktsområder kan unntas fra øvrige kontrakts- eller tjenesteområder uten 

forutgående godkjenning fra overordnet byrådsavdeling. 

 

Alternativ 3 (Alternativ 1+2+3) 

Følgende seriøsitetsbestemmelser vedtas som obligatoriske og skal benyttes 

på alle tjenester og bygg- og anleggskontrakter over kr 500 000 ekskl. mva. 

der det er risiko for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping: 

 

 Krav om bruk av fast ansatte 

 Begrensning i antall ledd  underleverandører 

 Krav vedrørende innleie 

 Bestemmelsen om oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger – 

utvidet skatteattest 

 

Følgende seriøsitetsbestemmelsene vedtas som obligatoriske å benytte på alle 

tjenester og bygg- og anleggskontrakter over kr 500 000 ekskl. mva.: 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

 Forbud mot kontant betaling  

 Krav om betaling til bank 

 Revisjon 

 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

 Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere 

konkurranser 

 Brudd på konkurranselovgivningen 

 Brudd på skatte og avgiftslovgivning 

 Utdypende krav til faktura 

 Krav om HMS-kort (bygg og anlegg/renhold) 

 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

 Tilgang til og overføring av data fra leverandør 

 Pliktig medlemsskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister 

 Krav til bruk av faglærte håndtverkere 

 Lærlinger: Lærlingkrav skal stilles i kommunens kontrakter på 

fagområder der det er behov for læreplasser. Lærlingkravet skal stilles i 

kontrakter med en verdi over den nasjonale terskelverdien (p.t. 1,3 

millioner kroner) og varighet over 3 måneder. 

 

Bestemmelser som etter sin ordlyd konkret gjelder bestemte 

kontraktsområder kan unntas fra øvrige kontrakts- eller tjenesteområder uten 

forutgående godkjenning fra overordnet byrådsavdeling. 

 

Kommentert [MiiD7]: Merknad til FIN: Alternativ 2;  
Alternativ1+ dette avsnittet (unntaket) 

 

Med dette unntaket vil SHA, HMS, utvidet skatteattest og 

begrensning i bruk av underleverandører kunne fjernes i for eksempel 
rådgivningskontrakter (for eksempel NS8401,NS8402,NS8403, 

NS8404). 
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Ved å dele opp seriøsitetbestemmelsenes virkeområde i to, får bestemmelsene 

en bedre tilknytning til kontraktens gjenstand. Kontraktene blir også lettere å 

håndtere for Oslo kommunes virksomheter og for leverandørene når 

kontrakten ikke inneholder bestemmelser uten virkning og realitet for 

kontraktsoppfyllelsen og/eller det aktuelle kontraktarbeidet. På denne måten 

sikrer man også at Oslomodellen er praktisk gjennomførbar for Oslo 

kommunes virksomheter. 

 

 

5. Oslomodellens seriøsitetsbestemmelser – utvikling og formål  

 

Oslo kommune har i flere år arbeidet for å ha kontraktsvilkår som møter 

samfunnsmessige utfordringer og som bidrar til å sikre seriøsitet i 

arbeidslivet. Det er behov for en kontinuerlig vurdering av trusselbildet, 

konkrete risikoer og hva som er effektive tiltak. 

 

Oslomodellens bestemmelser var spesielt rettet mot de store utfordringer 

knyttet til arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og 

anleggsbransjen.  

 

Utfordringene i bygg- og anleggsbransjen er, slik byråden ser det, fortsatt  et 

stort samfunnsproblem, og byråden ønsker å fortsatt bidra aktivt til å løse 

utfordringene der. 

 

Eiendomsforetakene i Oslo kommune er og vil fortsatt være hyppige brukere 

av Oslomodellen. Forslag til nye seriøsitetsbestemmelser er blitt diskutert 

med foretakene i flere runder. Foretakene deler også oppfatningen om at det 

er behov for å utvikle seriøsitetstiltakene. Samtidig er de opptatt av at kravene 

ikke må bli så strenge at kommunen ikke får et tilstrekkelig antall tilbud fra 

seriøse leverandører i sine anskaffelsesprosesser. 

 

Det ble, forut for vedtakelsen av Oslomodellen i byrådssak 1057/17, 

gjennomført møter med representanter for henholdsvis leverandører, bransje 

og fagforeninger, for å diskutere utfordringer og for å gjennomgå forslag til 

egnede tiltak og kontraktsbestemmelser.  

 

Byggenæringen delte kommunens oppfatning om at det var behov for å 

iverksette ytterligere tiltak for å motvirke og bekjempe arbeidslivskriminalitet 

og sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Byggenæringens Landsforening, 

representert ved Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), har også, i 

samarbeid KS, Difi og Fellesforbundet, utarbeidet en rekke seriøsitetskrav til 

bruk i offentlige kontrakter. Det samme har Statsbygg.  

  

Det er hensiktsmessig at offentlige oppdragsgivere i størst mulig grad opptrer 

samlet utad når det gjelder hvilke krav som stilles i ulike typer 

Kommentert [MiiD8]: Merkand til FIN: Alternativ 3: 
Alternativ 1 + opplistingen/oppdelingen nedenfor:  
 

Her er kontraktsbestemmelsene delt inn i to grupper, slik at man kan 

tilpasse kontrakten avhengig av kontraktsområdet. Dette er foreslått 

blant annet på bakgrunn av innspill fra virksomhetene. Samme 

unntak som i alternativ 2 er også tatt inn. 

 

Man får da et sett bestemmelser som er obligatoriske på alle 

tjensteområder og et sett som er obligatoriske der det er risiko for 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 
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anskaffelseskontrakter. Dette vil skape større grad av forutberegnelighet for 

leverandørene og sikre større tyngde bak kravene fra oppdragsgivemes side.  

Samtidig er det viktig at bestemmelsene passer til Oslo kommune og våre 

kontrakter. I denne saken vil det derfor finnes bestemmelser som ligger tett 

opp til bestemmelser som benyttes av andre store offentlige oppdragsgivere, 

men også bestemmelser som avviker noe. 

 

Siden Oslomodellen ble vedtatt, har Oslo kommune fortløpende gjennomført 

ulike analyser og kartlegginger av hvordan kontraktsvilkårene i Oslomodellen 

fungerer i praksis. Blant annet er det innhentet erfaringer fra Oslo kommunes 

virksomheter. 

 

På bakgrunn av denne kartleggingen ser byråden nå behov for etablere 

virkeområdet for Oslomodellen på nytt ved å utvide anvendelsesområdet for 

Oslomodellens bestemmelser, se punkt 4 over. 

 

Samtidig ser byrådet et behov for å foreta presiseringer i ordlyden til enkelte 

av seriøsitetsbestemmelsene. Ett av formålene er å sikre enhetlig forståelse 

og praktisering av Oslomodellen i alle kommunens virksomheter. 

Presiseringene skal også sikre at bestemmelsene tolkes og praktiseres mest 

mulig i tråd med den intensjonen som ligger bak den aktuelle 

kontraktsbesemmelsen.  

 

Et annet formål med de presiseringer som nå gjøres i Oslomodellens 

bestemmelser, er å sørge for en utvikling av bestemmelsene i takt med den 

utviklingen vi ser i leverandørmarkedet. Oslo kommune foretar løpende 

vurderinger av bestemmelsenes virkninger og hensiktsmessighet i 

kontraktene. Dette vil nå gjenspeiles i bestemmelsene slik at Oslo kommune 

fortsetter å være en ledende aktør i kampen for et seriøst og anstendig 

arbeidsliv. 

 

Ett av hovedfunnene i vurderingen av Oslomodellen, er hvor formålsnyttig og 

effektivt Oslo kommunes fellessystem for leverandøroppfølging , kalt HMSreg, 

har vært for Oslo kommunes oppfølging av leverandørene og deres 

underleverandører. Dette er et meget godt verktøy for Oslo kommune som en 

seriøs og stor oppdragsgiver.   

 

HMSregs muligheter for systematisert, risikobasert kontroll og analyse i 

leverandøroppfølgingen, herunder oversikt over leverandørhierarki, medfører 

at vi nå kan ta enkelte grep i våre seriøsitetsbestemmelser som omhandler 

underleverandører. Dette gjøres for å lette håndteringen av kontraktene både 

for Oslo kommune selv og for leverandørene. Rent konkret gjelder dette først 

og fremst bestemmelsen om begrensning i antall ledd underleverandører. 
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I forskrift om offentlige anskaffelser er det krav om maksimalt to ledd 

underleverandører under hovedleverandørleddet. Oslo kommune strammet  

kravet ytterligere inn i byrådssak 1057/17 ved å innføre en hovedregel om 

maksimalt ett ledd underleverandører under hovedleverandører ved 

oppfyllelse av kontrakter for Oslo kommune.  

 

Byrådet mente begrensningen om ett ledd ville gi bedre oversikt og bedre 

oppfølgings- og kontrollmuligheter overfor de som er med på å oppfylle 

kontrakter for kommunen.  

 

Kravet har imidlertid også vist seg å gi noen utfordringer. Det er stor grad av 

spesialisering innenfor de ulike fagene i en entreprise, og hovedleverandøren 

har ofte behov for å knytte til seg ulik kompetanse for de enkelte oppdrag. 

Kravet kan også virke ekskluderende for små og mellomstore bedrifter. De 

besitter gjerne i mindre utstrekning flere ulike kompetanseområder, og kan ha 

vanskelig for å utvise den fleksibilitet som større leverandører kan ha rom for.  

Kravet om maksimalt ett ledd underleverandører gir ekstra utfordringer der 

det mest hensiktsmessige i utgangspunktet er å inngå en 

totalentrepriskontrakt for å slippe å forholde seg til flere kontrakter.  

 

Disse utfordringene kommer til tross for at det er åpnet for unntak, altså flere 

ledd underleverandører,  i store og komplekse anskaffelser, samt der det i 

løpet av kontraktsperioden oppstår uforutsette omstendigheter som krever 

flere underleverandører. Erfaringer med bruk av Oslomodellen så langt viser 

imidlertid at unntaksregelen ikke alltid har blitt praktisert slik den var tiltenkt.   

 

Når det gjelder totalentreperiser og hovedentrepriser som involverer flere 

fag, viser det seg at det som regel vil være behov for to ledd 

underleverandører for å gjennomføre slike kontrakter. Tilbakemeldinger både 

fra kommunens virksomheter og fra leverandørmarkedet viser at det i altfor 

sjelden foretas reelle vurderinger av behovet for unntak før underveis i 

kontraktsperioden. 

 

Byrådet anser at dette har ført til at bestemmelsen om begrensning i antall 

ledd har skapt mye usikkerhet i virksomhetene og i leverandørmarkedet, og at 

dette har skapt unødvendige diskusjoner om hvorvidt Oslomodellen fungerer 

optimalt, noe som i seg selv er uheldig.  

 

Byrådet vil ta grep for å løse ovennevnte utfordringer og sikre at Oslomodellen 

fungerer optimalt, at bestemmelsene ikke skaper unødvendige juridiske, 

praktiske og administrative utfordringer verken for kommunen eller for seriøse 

leverandører og at Oslo kommune fremstår som en forutsigbar oppdragsgiver.  
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Det foreslås derfor en tydeliggjøring i kontrakts- og bilagsformularene som 

skal sikre at oppdragsgivere i større grad kan være trygge på muligheten til å 

åpne for ekstra ledd før kontrakten inngås uten at dette anses som et avvik fra 

vedtatte krav. Byrådet anser at virksomhetene har vært så lojale mot 

hovedregelen at en slik presiering ikke vil føre til at bestemmelsen svekkes. 

Byrådet mener dessuten at et slikt grep vil bidra til bedre kontrakter, færre 

konflikter og mer lojalitet til Oslomodellen både blant virksomhetene og 

kommunens leverandører.  

 

Byråden går derfor, i nærværende sak, inn for å endre dagens bestemmelse om 

begrensninger i antall underleverandører slik at den i selve ordlyden viser til 

de tilfellene hvor det i dag er tillatt med to ledd underleverandører,  og videre 

til de tilfellene hvor det fortsatt kun er tillatt med ett ledd.  

 

 

5.1. OSLOMODELLENS SERIØSITETSBESTEMMELSER: 

 

5.1.1. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Leverandøren skal ved utførelse av kontraktsarbeidet følge den til enhver tid 

gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende forskrifter, Oppdragsgivers 

SHA-plan og Oppdragsgivers eller koordinators anvisninger. Leverandøren 

plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø 

og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Oppdragsgivers SHA-

plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, Leverandørens internkontroll. 

Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  

 

Med mindre annet er avtalt skal alle Leverandørens nøkkelpersoner i 

prosjektet forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Leverandøren skal 

sørge for at arbeidere han og eventuelle underleverandører benytter kan 

kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 

sikkerhetsrisiko.  

 

Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og 

gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag 

sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk 

alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. 

 

Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-

rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), 

sikkerhetsdatablader og varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning 

for verktøy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende benytter i arbeidet. 



Side 14  

 

Materialet skal foreligge på et språk vedkommende arbeider forstår godt, 

såfremt arbeideren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

 

Ved brudd på ovennevnte plikter har Oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene 

for Leverandørens regning og risiko i den utstrekning Oppdragsgiver anser det 

nødvendig. Leverandørens forsinkelse som følge av stansing gir Oppdragsgiver 

rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket 

levering. 

 

Oppdragsgiver kan heve avtalen dersom Leverandøren vesentlig misligholder 

ovennevnte plikter og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte 

mislighold kan Oppdragsgiver heve avtalen selv om Leverandøren retter 

forholdene. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan 

Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med 

underleverandører. 

 

Ved tilsvarende brudd hos underleverandøren, kan Oppdragsgiver kreve at 

Leverandøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje for Leverandørens 

regning og risiko.  

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Bestemmelsen - Omtale  

Ved byrådssak 1057/17 ble det innført et kontraktskrav som stadfester 

leverandørens plikt til å ha et internkontrollsystem og viktigheten av 

leverandørens kontinuerlig og systematiske arbeid med SHA. Bestemmelsen 

skal også sikre at den enkelte arbeider skulle forstå aktuelle krav til SHA. 

Bestemmelsen anses som viktig for å forebygge ulykker innenfor bygg- og 

anleggsbransjen, og bestemmelsen videreføres i nærværende sak med 

enkelte  presiseringer.  

 

For å sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det i 

første ledd at kravet gjelder ved «ved utførelse av kontraktsarbeidet». Videre 

presiseres det i siste ledd av bestemmelsen at alle avtaler som leverandøren 

inngår som «direkte medvirker til» oppfyllelse eller utførelse av arbeid under 

kontrakten med Oslo kommune. 
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5.1.2. Krav om HMS-kort  

 

5.1.2.1. Krav om HMS-kort for bygg- og anleggsbransjen 

 

Bestemmelsen – ordlyd  

Alle som utfører arbeid for Leverandøren på bygg- og anleggsplasser skal 

bære lett synlig tilgjengelig og gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.  

 

Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort. 

Bekreftelse fra opplæringsinstitusjon, NAV eller kommune vil kunne 

aksepteres. Leverandøren skal for egen regning og risiko bortvise personer 

som ikke har HMS-kort. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelsefor utføring av arbeid på bygg- og anleggsplassen under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. 

 

 

5.1.2.2. Krav om HMS-kort for renholdsbransjen 

 

Bestemmelsen  – ordlyd  

Alle som utfører arbeid for Leverandøren på Oslo kommunes 

renholdskontrakter skal bære lett tilgjengelig og gyldig HMS-kort for 

renholdsbransjen  utstedt av Arbeidstilsynet.  

 

Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort. 

Leverandøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har 

HMS-kort for renholdsbransjen. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse av arbeid på Oslo kommunes lokasjon under denne 

renholdskontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. 

  

 

5.1.2.3. Bestemmelsene – omtale  

 

I byrådssak 1057/17 ble det vedtatt en bestemmelse som krever at alle som 

utfører arbeid på Oslo kommunes byggeplasser skal bære lett synlig og gyldig 

HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Bestemmelsen videreføres i nærværende 

sak med enkelte presiseringer. 

   

Med tanke på sikkerheten innen bygg- og anleggsbransjen, er det avgjørende at 

Oppdragsgiver har oversikt over hvem som til enhver tid er til stede på 

arbeidsplassen. Dette er ett av formålene bak kravet om HMS-kort (ID-kort) 

for alle arbeidere.  

Kommentert [MiiD9]: Kommentar til FIN: Vi har valgt å lage 

to bestemmelser for HMS kort – en som skal benyttes for bygg- og 

anleggskontrakter og en for renholdskontrakter. 
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Ordrebekreftelse, søknadsskjema og lignende aksepteres ikke som 

tilstrekkelig dokumentasjon når det gjelder å oppfylle krav om HMS-kort – 

dette for eksempel i påvente av at HMS-kort skal bli overlevert arbeideren.  

 

Imidlertid er det presisert gjennom byrådssaken at bekreftelse fra 

opplæringsinstitusjon, NAV eller kommune vil kunne aksepteres når det gjelder 

HMS-kort for bygg- og anleggsbransjen. Dette overlates til oppdragsgivers 

skjønn. Det åpnes for dette da ikke alle som skal være på arbeidsplassen kan få 

HMS-kort.  

 

Dette  gjelder: 

a. Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i 

virksomheter i regi av skolen, er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke 

få HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra skolen. 

b. Personer på forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV (tidligere kalt 

lærlinger på NAV-tiltak), er ikke ansatt i virksomheten. De kan derfor ikke få 

HMS-kort og skal i stedet ha med en bekreftelse fra NAV. 

c. Flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram, er 

ikke ansatte i virksomheten de er utplassert i. De kan derfor ikke få HMS-kort. 

De må i stedet ha med en bekreftelse fra kommunen på at de deltar i et 

introduksjonsprogram.  

 

For disse skal det i stedet vises bekreftelse på opplæring eller tiltak. Den må 

vise navn, fødselsdato, organisasjonsnummer for virksomheten de er 

utplassert i og tidsperioden for utplasseringen. 

 

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, hindre misbruk av HMS-kort og få 

god oversikt over hvem som til enhver tid er tilstede på arbeidsplassen, kreves 

det HMS-kort fra første dag på arbeidsplassen.  At alle arbeidere har HMS-

kort fra første dag, er også en forutsetning for å oppnå tilsiktet effekt av det 

elektroniske kjernesystemet for leverandøroppfølging (HMSreg). 

  

Oslo kommune har også utfordringer knyttet til risikoen for at det benyttes 

underleverandører som ikke har blitt godkjent av Oppdragsgiver. På HMS-

kortene skal det blant annet fremkomme hvem som er arbeiderens 

arbeidsgiver. Et krav om HMS-kort fra første dag for arbeidere som er med å 

utføre oppdraget, er således også viktig for å avdekke om det benyttes 

underleverandør som ikke er godkjent. 

 

Det er i denne byrådssaken foretatt en presisering av kravet til å bære HMS-

kortet «godt synlig». Tilbakemeldinger fra Oslo kommunen virksomheter viser 

at det ofte er upraktisk å ha det godt synlig da kortet ofte kommer i veien 

under utførelse av arbeidet. Kravet er derfor endret til «lett tilgjengelig». Med 
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dette menes det at kortet fortsatt skal bæres på kroppen, men det kreves ikke 

at det henger synlig. 

 

Tredje ledd til bestemmelsen viderefører kravet om at alle avtaler 

leverandøren inngår med underleverandører i forbindelse med utføring av 

arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. For å 

sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at kravet 

gjelder alle avtaler som leverandøren inngår som «direkte medvirker til» 

oppfyllelse eller utførelse av arbeid under kontrakten med Oslo kommune. 

 

Nærværende sak foreslår også en egen bestemmelse om HMS-kort for 

renholdsbransjen. Denne vil langt på vei være tilsvarende som for bygg- og 

anleggsbransjen, men for å klargjøre hvilke krav som gjelder for renhold 

foreslås det en egen bestemmelse for dette.  

 

5.1.3. Krav om lønnsutbetaling direkte til arbeiderens konto/krav 

om betaling til bank 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos 

underleverandører, innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til 

den enkeltes konto i bank.  

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelse. 

 

Bestemmelsen - omtale 

Bruk av kontant betaling innen risikoutsatte bransjer kan være et ledd i 

useriøse leverandørers hvitvasking av penger og unndragelse fra arbeidsgivers 

plikter. I bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet er det viktig â sikre 

sporbarhet ved overføring av penger. Bestemmelsen som ble vedtatt i 

byrådssak 1057/17 videreføres med en enkelt presisering.   

 

For å sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at 

kravet gjelder alle avtaler som leverandøren inngår som «direkte medvirker 

til» oppfyllelse eller utførelse av arbeid under kontrakten med Oslo kommune. 

 

5.1.4. Krav til bruk av lærlinger 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer 

innenfor utførende fagområder med særlig behov for læreplasser utføres av 

lærlinger.  
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Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærlinger som er 

tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i 

opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, 

kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i 

opprinnelseslandet. 

Kravet kan oppfylles av Leverandøren og/eller en eller flere av hans 

underleverandører. Oppfyllelsen av lærlingkravet forutsetter at 

vedkommendenorske leverandører er en godkjente lærebedrifter i henhold til 

opplæringsloven med forskrifter. Utenlandske leverandører kan oppfylle 

lærlingkravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent 

lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom 

opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å 

benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 

 

Leverandør skal på forespørsel kunne legge frem all relevant dokumentasjon 

knyttet til godkjenningen, inkludert læreplan og inngåtte lærekontrakter 

 

En leverandør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan dokumentere 

reelle forsøk på å inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal av Oppdragsgiver 

anses for å ha oppfylt kravet om bruk av lærling. En leverandør som er 

tilknyttet en lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av 

forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under 

leveransen, skal av Oppdragsgiver anses for å ha oppfylt vilkåret om bruk av 

lærling dersom Leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå ny 

lærekontrakt uten å lykkes. Der gjenstående kontraktsperiode er mer enn tre 

måneder, anses kravet kun oppfylt dersom Leverandøren med jevne 

mellomrom gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt. 

 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 

kontraktsarbeidet, levere en plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved 

kontraktsopphør skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. 

Timelister skal fremlegges på anmodning. 

 

Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for 

kontraktsarbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn 

til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. Dersom kravet ikke er 

oppfylt ved overtakelsen, kan vederlaget avkortes med et forholdsmessig 

prisavslag på inntil 1 prosent av kontraktssummen. 

 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til å tro 

at slikt mislighold vil inntreffe, kan Oppdragsgiver, med rimelig varsel, stanse 

arbeidene for Leverandørens regning og risiko, eller heve kontrakten. Dersom 
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Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve 

å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører. 

 

Bestemmelsen - omtale 

Kommunen har gjennom flere år jobbet for at leverandører skal ta inn lærlinger 

ved utførelse av oppdrag for offentlige oppdragsgivere. Bestemmelsen som 

foreslås er en videreføring av bestemmelsen som ble vedtatt i byrådssak 

1057/17, men i nærværende sak vil lærlingkravet blir ytterligere presisert.  

 

Oslo kommune går allerede lengre enn Statsbygg og Digdir m.fl. i kravet om 

bruk av lærlinger. Oslo kommune har i lengre tid, hatt et utgangspunkt om 10 

% lærlinger ved utførelse av kontraktsarbeid på fagområder med behov for 

lærlingplasser. 

 

Det kreves nå at minimum 10 % av utførte arbeidstimer på utførende 

fagområder med et klart definert behov for læreplasser, skal være utført av 

lærlinger. Byrådet mener at kravet om minimum 10 % fortsatt er et passende 

minimumsnivå for å sikre tilstrekkelig effekt av kravet og for at leverandørene 

skal kunne gi lærlingene en forsvarlig opplæring. Som før gjelder 

lærlingekravet for kontrakter som er av et visst omfang, jf. forskrift om bruk 

av lærlinger om offentlige kontrakter. 

 

 

5.1.5. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende 

leverandørregister  

 

Bestemmelsen -  ordlyd 

Leverandøren, og eventuelle underleverandører som er en del av tilbudet, skal 

ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 

registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister i bygg- 

og anleggsbransjen som inneholder oppdatert og kontrollert 

leverandørinformasjon. Øvrige og nye underleverandører skal være registrert i 

StartBANK før oppstart av kontraktsarbeidet. Leverandøren skal gi 

leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts 

informasjon) i hele kontraktsperioden. 

 

Bestemmelsen - omtale 

I byrådssak 1057/17 ble det vedtatt at leverandører, og eventuelle 

underleverandører, til kommunen måtte være medlem av StartBANK eller 

tilsvarende leverandørregister. Startbank er et frivillig leverandørregister for 

å fremme seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen. Tilgang til dette registeret, 

eller et tilsvarende register, er et viktig verktøy for å forenkle 

kontraktsoppfølgingsarbeidet til den enkelte virksomhet. Flere andre 

offentlige oppdragsgiver stiller også samme krav i sine kontrakter. 

Kommentert [MiiD10]: Kommentar til FIN: Vi mener det er 

mulig for utenlandske leverandører å bli medlem i StartBANK. Det 

kan være utfordrende, men mulig. Er nevnt som et problem for 

utenlandske leverandører i Wiersholm rapporten. 
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Bestemmelsen er foreslått videreført i denne byrådssaken med enkelte 

presiseringer som er ment å tydeliggjøre  anvendelsesområdet til 

bestemmelsen.   

 

Nærværende sak foreslår å presisere at det er underleverandører som er del 

av tilbudet (som leverandøren har benyttet for å kvalifisere seg inn i 

konkurransen), skal oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 

registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister ved 

kontraktsinngåelse. Videre foreslås det også å presisere at nye 

underleverandører skal være registrert i StartBANK før de kan starte opp 

kontraktsarbeidet.  

 

Det er i følge StartBANK mulig for utenlandske leverandører å bli medlem i 

StartBANK på lik linje med norske leverandører. Det er derfor ikke unntak for 

utenlandske leverandører i bestemmelsen.  

 

5.1.6.  Revisjon 

 

Bestemmelsen – ordlyd  

Oslo kommune, eller eventuelt tredjepart engasjert av Oslo kommune, kan for 

å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon, herunder 

stedlig kontroll, av Leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden 

fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne 

adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  

 

Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og 

dokumentasjon til disposisjon for Oppdragsgivers kontroll. Medvirknings- og 

dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Dersom 

Leverandøren ikke etterkommer medvirknings- og dokumentasjonsplikten kan 

Oslo kommune ilegge dagbot på 1000 kroner per dag plikten ikke overholdes.   

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse  eller 

utførelse av arbeid for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

Bestemmelsen - omtale 

At brudd på kontraktskrav får konsekvenser for leverandørene er av 

avgjørende betydning for å sikre etterlevelse av kontraktskravene. En måte å 

kontrollere at leverandøren oppfyller sine forpliktelser etter 

seriøsitetsbestemmelsene, er gjennom revisjoner. Bestemmelsen som gir 

oppdragsgiver, eller en eventuell tredjepart kommunen utpeker til å opptre på 

vegne av seg, rett til innsyn i de opplysningene som er nødvendige for 

oppfølging og kontroll av kontraktskravene videreføres i nærværende sak. I 

tillegg presiseres det at revisjon også omfatter stedlig kontroll. Bestemmelsen 
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gjelder alle kommunens seriøsitetskrav. Retten til innsyn omfatter også 

kontrakter og dokumentasjon i underliggende leverandørledd. 

 

For å sikre etterlevelse fra leverandørens side er det i nærværende sak satt 

inn en ny bestemmelse om dagbot ved manglende medvirknings- eller 

dokumentajsonsplikt. Dette vil skjerpe Oslo kommunes mulighet 

til håndhevelse av revisjonsbestemmelsen. 

 

For å sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at 

kravet i bestemmelsens siste ledd gjelder alle avtaler som leverandøren inngår 

som «direkte medvirker til» oppfyllelse eller utførelse av arbeid under 

kontrakten med Oslo kommune. 

 

5.1.7. Krav om fast ansatte 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet i all hovedsak utføres av 

fast ansatte i minst 80 % stilling, uavhengig av om arbeidere er ansatt hos 

Leverandøren eller eventuelle underleverandører, inkludert 

bemanningsforetak. De ansatte som utfører arbeid under denne kontrakten 

skal være ansatt i minst 80% stilling. 

 

Oppdragsgiver kan gjøre unntak fra kravene for eksempel der midlertidig 

ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er  i den 

utstrekning dette er i tråd med bestemmelser i arbeidsmiljølovens 

bestemmelser  om midlertidig ansatte.  

 

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal etter kontraktsinngåelsen 

redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 

bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved 

kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over bemanningen og 

oppfyllelsesgrad. Timelister skal fremlegges på anmodning.  

 

Alle avtaler Leverandøren inngår med underleverandører som direkte 

medvirker til oppfyllelse eller utførelse av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

Bestemmelsen – omtale 

Gjennom byrådssak 1057/17 ble det innført krav om at kontraktsarbeidet i all 

hovedsak skal utføres av fast ansatte i minst 80% stilling. Kravet videreføres i 

nærværende sak med enkelte presiseringer. 

 

Kravet til fast ansettelse er ett av de viktigste bidragene til å fremme et 

seriøst og anstendig arbeidsliv. Fast ansettelse bidrar til å skape trygghet og 

Kommentert [MiiD11]: Kommentar til FIN: vi mener en 

henvisning til arbeidsmiljølovens § 14-9 a) til e) ikke er lovlig slik 

den er formulert. Vi innskrenker da muligheten til midlertidig 

ansettelse, og med det arbeidstakeres rettigheter ihht 

arbeidsmiljøloven. Vi har derfor valgt å henvise til 

arbeidsmiljølovens bestemmelser generelt og ikke konkret. 
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forutsigbarhet i arbeidssituasjon til den enkelte arbeideren. Videre bidrar fast 

ansettelse til å øke sikkerhet- helse og arbeidsmiljø (SHA) på arbeidsplassen, 

da det må kunne antas at leverandøren i større grad satser på opplæring, 

veiledning og kompetanseutvikling av arbeidere som er fast ansatt i bedriften. 

Det antas også  at terskelen for å si fra om eventuelle uakseptable forhold 

eller brudd på lover og regler er lavere for fast ansatte enn for arbeidere som 

ikke har et forutsigbart arbeidsforhold.  

 

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at Oslo kommunes leverandører og 

underleverandører i kontraktkjeden, inkludert bemanningsforetak, i all 

hovedsak skal benytte seg av fast ansatte i minst 80 % stilling. 

Tilbakemeldinger fra Oslo kommunes virksomheter viser at måten 

bestemmelsens første ledd var formulert på i byrådssak 1057/17, var egnet til 

å skape usikkerhet om forståelsen og praktiseringen av formuleringen «i all 

hovedsak». Av pedagogiske årsaker presiseres det i denne byrådssaken at 

formuleringen «i all hovedsak» kun knytter seg til kravet om fast ansettelse. 

Dette gjøres ved at kravet til «minst 80 % stilling» skilles ut i en egen setning 

avslutningsvis i første ledd.  

 

I likhet med byrådssak 1057/17, legges det i næværende sak opp til en viss 

fleksibilitet ved praktisering av regelen. Noen ganger kan det foreligge et 

legitimt behov for å fravike hovedregelen om fast ansettelse. Dette vil for 

eksempel kunne gjelde på kontraktsområder som har sesongbaserte 

variasjoner, slik som parkdrift, der det er lite aktivitet høst og vinter og mer 

aktivitet om vår og sommer. Andre eksempler på kontraktsområder med store 

sesongbaserte variasjoner er snøbrøyting, gressklipping osv.  

 

Både byrådssak 1057/17  og denne byrådssaken forutsetter videre at det kan 

utvises fleksibilitet ved praktisering av hovedregelen om fast ansettelse på 

kontraktsområder der det åpenbart ikke foreligger risiko for 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, for eksempel rådgivningstjenester 

og kontrolloppdrag m.fl. I slike kontrakter kan det etter en konkret vurdering 

være aktuelt å fravike kravet om fast ansettelse dersom det foreligger 

tungtveiende hensyn og det anses som forsvarlig ut fra en risikovurdering.  

 

I byrådssak 1057/17 fremgikk oppdragsgivers fleksibilitet av første ledd, hvor 

det fremgikk at oppdragsgiver kunne gjøre unntak fra  kravet «for eksempel 

der midlertidig ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, 

er syke e.l.». Tilbakemeldinger fra virksomhetene viser at formuleringen reiste 

mange spørsmål og skapte en del usikkerhet om praktisering av 

bestemmelsen.  Av pedagogiske årsaker er reguleringen av oppdragsgivers 

fleksibilitet  i denne saken skilt ut i et nytt annet ledd. Der er oppdragsgivers 

mulighet til å gjøre unntak fra kravet om fast ansettelse begrenset i tråd med 

arbeidsmiljølovens bestemmelser om bruk av midlertidig ansatte.   

Kommentert [MiiD12]: Kommentar til FIN: Må avstemmes 

med valg av alternativ ovenfor , se under punkt 4.  
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Forpliktelser for leverandøren og eventuelle underleverandører til å redegjøre 

for hvordan kravet til fast ansettelse blir oppfylt både ved 

kontraktsinngåelsen, underveis i kontraktsperioden og ved 

kontraktsavslutning, videreføres i nærværende sak som nytt tredje ledd.  

 

Nytt fjerde ledd til bestemmelsen viderefører kravet om at alle avtaler 

leverandøren inngår med underleverandører i forbindelse med utføring av 

arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. For å 

sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at kravet 

gjelder alle avtaler som leverandøren inngår som «direkte medvirker til» 

oppfyllelse eller utførelse av arbeid under kontrakten med Oslo kommune.  

 

5.1.8.  Krav vedrørende innleide/arbeidskraft fra 

Bemanningsforetak 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Leverandøren skal sørge for at innleid personell som Leverandøren benytter til 

å oppfylle kontrakten med Oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer 

disse tarifflønn e.l., også mellom oppdrag. 

 

Innleie skal kun skje i den utstrekning og innenfor de vilkår som følger av 

arbeidsmiljøloven og aktuelle tariffavtaler. Leverandøren må kunne begrunne 

og dokumentere grunnlaget for innleie, og utlevere dette på Oppdragsgivers 

forespørsel fra Oppdragsgiver, Oslo kommune eller eventuelt tredjepart 

engasjert av Oslo kommune.  All omgåelse av regelverket vil anses for å være 

et mislighold av kontrakten.  

 

For å sikre et effektivt vern mot omgåelse av krav til dekning av utgifter til 

reise, kost og losji, skal Leverandøren stille krav om at innleid arbeidskrafts 

bosted er definert i arbeidsavtalen. Ved arbeid som krever overnatting utenfor 

definert hjemsted, skal det dokumenteres betaling for kostnader knyttet til 

reise kost og losji, der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning  etter 

allmenngjøringsforskriften. 

 

Ved brudd på denne bestemmelsen kan vederlaget avkortes tilsvarende 

eventuell fortjeneste for Leverandøren. Brudd på bestemmelsen kan også 

påberopes av den enkelte ansatte overfor Leverandøren som grunnlag for krav 

om etterbetaling av lønn. 

 

 

 

Bestemmelsen - omtale 

Kommentert [MiiD13]: Kommentar til FIN: ikke tatt inn KS-

bestemmelsen i sin helhet. Vi har konkretisert og fjernet det som ikke 

er praktisk gjennomførbart. Vi ønsker konkrete klare bestemmelser 

som ikke innholder for mye «ønsker» 

Kommentert [MiiD14]: Kommentar til FIN: Vi gjør 

oppmerksom på at bestemmelsen strider mot lovens § 4  - 
konkurransekravet, tilknytningskravet i § 5 og § 19-1. dette fremgår 

av Wiersholm rapporten. Vi anbefaler derfor at «lønn mellom 

oppdrag» fjernes. 
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Gjennom byrådssak 1057/17 ble det vedtatt en bestemmelse som regulerte 

bruken av innleie. Bestemmelsen er foreslått videreført i denne byrådssaken 

med flere endringer og presiseringer som er ment å klargjøre 

handlingsrommet for innleie og i større grad belyse oppdragsgivers og 

leverandørenes rettigheter og plikter.   

 

Innleie er et viktig tema i arbeidet med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 

og sosial dumping. Innleide arbeidere, spesielt fra bemanningsforetak, er 

ekstra utsatt for brudd på sine arbeidstakerrettigheter og uverdige eller 

urimelige arbeidsforhold. Per i dag finnes det ikke noe generelt forbud mot 

innleie i arbeidsmiljøloven. Loven stiller imidlertid en rekke krav til når innleie 

kan skje, på hvilke vilkår og i hvilket omfang. Oslo kommune kan ikke alene 

bekjempe alle utfordringer knyttet til innleie, men vi kan gjennom tydelige 

kontraktskrav signalisere at brudd på arbeidsmiljøloven kan medføre 

konsekvenser for leverandører som utfører oppdrag for oss. 

 

Bestemmelsens første ledd foreslås videreført uten endringer. Byrådet 

foreslår videre å tydeliggjøre at innleie kun skal skje innenfor de vilkår og 

intensjoner som følger av arbeidsmiljøloven og aktuelle tariffavtaler. Dette er 

presisert i denne saken med henvisning til både arbeidsmiljloven og 

tariffavtaler i et nytt annet ledd. Det presiseres også at leverandøren må 

kunne begrunne og dokumentere grunnlaget for innleie og at omgåelse av 

regelverket er å anse som mislighold av kontrakten. I nærværende sak foreslås 

det også å innføre et nytt tredje om vern mot omgåelse av krav til dekning av 

utgifter til reise, kost og losji. De to nye leddene medfører en viss utvidelse av 

leverandørens plikter sammenlignet med gjeldende seriøsitetskrav.  

 

Bestemmelsen opprinnelige andre ledd, om sanksjoner som kan påberopes av 

oppdragsgiver og den enkelte ansatte, videreføres i nærværende sak som nytt 

fjerde ledd.  

 

Bestemmelsen regulerer ikke leverandørens  plikt til å varsle bruk av innleid 

arbeidskraft eller oppdragsgivers rett til å bortvise innleide arbeidere fra 

bygg- og anleggsplassen dersom de ikke er forhåndsmeldt. Disse pliktene og 

rettighetene er allerede regulert i  bestemmelsen om begrensning i antall ledd 

underleverandører og innleie teller som et ledd i underleverandørkjeden.  

 

5.1.9. Krav til bruk av faglærte håndtverkere 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer 

innenfor de utførende bygg‐  og anleggsfagene (de fag som omfattes av 

utdanningsprogrammet for bygg‐  og anleggsteknikk samt 

anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev 

Kommentert [MiiD15]: Kommentar til FIN: 

Wiersholmrapporten mener det er problematisk dersom man 

utelukker enkelte fagutdanninger fra utlandet. Vi mener vi ikke gjør 

det, men 100% sikre kan vi ikke vær da det er vanskelig å ta høyde 

for alle fagutdanninger i EU/EØS.. 
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eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning 

eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle 

ovennevnte fag.  

 

Inntil 10 % av kravet til 50 % kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av 

personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt, for første 

gang, etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller 

etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.  

 

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil 

bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser 

oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over 

antall fagarbeidertimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Leverandøren skal levere sluttrapport som dokumenterer at Leverandøren har 

oppfylt kontraktskravet.  

 

Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for 

kontraktsarbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn 

til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. Dersom kravet ikke er 

oppfylt ved overtakelsen, kan vederlaget avkortes med et forholdsmessig 

prisavslag på inntil 1 prosent av kontraktssummen. 

 

Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er 

grunn til å tro at slikt mislighold vil inntre, kan Oppdragsgiver med rimelig 

varsel stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko eller heve 

kontrakten.  

 

Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan 

Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med 

underleverandører. 

 

Bestemmelsen - omtale  

Bestemmelsen ble vedtatt i byrådsak 1057/17 og videreføres i nærværende 

sak med mindre presiseringer. Det er presisert i bestemmelsens første ledd at 

det er de utførende bygg- og anleggsfagene som teller med i beregningen av 

50% arbeidede timer og at det er 10% av disse 50% arbeidende timer som kan 

utføres av personer under stystematisk opplæring. 

 

Det er enighet i markedet om at det å stille krav om faglærte håndverkere 

både er med på å sikre kvaliteten i arbeidet og å fremme en seriøs bransje. Det 

å sikre faglig kvalitet på arbeidet, minsker muligheten for å utnytte sårbare 

arbeidere uten kunnskap om faget eller rettighetene sine som arbeidere. I 
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tillegg kan leverandører med faglærte håndverkere utdanne lærlinger. Bruk av 

lærlinger krever tilstedeværende faglærte som kan veilede og følge opp 

lærlingene.  

 

Byråden mener at kravet om minst 50 % faglærte ved utførelse av oppdrag for 

Oslo kommune innen bygg og anlegg og risikoutsatte tjenesteområder fortsatt 

er et av de viktigste seriøsitetstiltakene i Oslo kommune. 

 

Kravet sikrer minst én faglært arbeider for hver ufaglærte. Prosentandelen er 

fortsatt noe strengere enn den som kreves av øvrige nevnte offentlige aktører, 

og sikrer at Oslo kommune ligger helt i tet i arbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  

 

Hva som ligger i begrepet faglært er ikke alltid entydig, spesielt ikke når det 

gjelder utdanning og praksis fra andre land. Her må kommunens virksomheter i 

størst mulig grad ha lik praksis. Det vil derfor fortsatt bli gitt utfyllende 

veiledning til kravet i kommunens veileder til anskaffelsesprosessen. 

 

5.1.10. Begrensning i antall ledd underleverandører 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandører i kjede under 

seg. Innleie av personell regnes som ett ledd. To ledd underleverandører vil 

som regel være nødvendig i kontrakter med flere fag, slik som blant annet 

totalentrepriser/hovedentrepriser og andre komplekse entrepriseoppdrag. 

 

Hovedregelen om to ledd gjelder ikke i de tilfeller Oppdragsgiver i den 

konkrete kontrakten kun har tillatt ett ledd underleverandører. Dette vil for 

eksempel kunne gjelde i kontrakter som dekker ett fag. I slike kontrakter vil 

det som regel ikke foreligge et legitimt behov for underleverandører, for 

eksempel maler-, tømrer-, blikkenslageroppdrag m.fl.  

 

Oppdragsgiver kan godta flere ledd dersom det i kontraktsperioden på grunn 

av uforutsette eller spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få 

gjennomført kontraktsarbeidene.  

  

Leverandørens bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft, skal 

skriftlig forhåndsgodkjennes av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan bare nekte 

bruk der han har saklig grunn. Det samme gjelder for utskifting av 

underleverandører i kontraktsperioden. Oppdragsgivers godkjenning endrer 

ikke Leverandørens forpliktelser overfor Oppdragsgiver. 

 

Personer  som ikke er forhåndsmeldt til Oppdragsgiver, vil bli bortvist fra 

bygg- og anleggsplassen for Leverandørens regning og risiko. 

Kommentert [MiiD16]: Kommentar til FIN: 
 

Bestemmelsen er endret fra ett ledd til to ledd underleverandører som 

hovedregel. 

 
Dette på bakgrunn av virksomhetenes erfaring med bestemmelsen 

slik det fremgår av teksten, men også på bakgrunn av vurderingen 

som er gitt i Wiersholm-rapporten. Begresningen til ett ledd 

underleverandør er i rapporten vurdert til å være i strid med forskrift 

om offentlige anskaffelser. 

Kommentert [MiiD17]: Denne er nå veldig spisset mot bygg og 

anleggskontrakter. Det er i tråd med forskriften. 
 

Dersom denne skal gjelde generelt på alle tjensteområder, må den 

omformuleres noe. Dersom alternativ tre velges kan den stå slik den 
er.  
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Ved inngåelse av kontrakter med underleverandør skal Leverandøren innhente 

skatteattest. Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land 

enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på 

forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge skatteattesten.  

 

Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underleverandører 

oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine 

forpliktelser overfor skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og 

merverdiavgift skal til en hver tid finnes på byggeplassen. Attestene skal ikke 

være eldre enn seks måneder gamle. 

 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, 

kan Oppdragsgiver kreve at underleverandøren skiftes ut for Leverandørens 

regning og risiko dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved 

skriftlig varsel.  

 

Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for 

kontraktsarbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn 

til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver. Dersom kravet ikke er 

oppfylt ved overtakelsen, kan vederlaget avkortes med et forholdsmessig 

prisavslag på inntil 1 prosent av kontraktssummen. 

 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til å tro 

at slikt mislighold vil inntreffe, kan Oppdragsgiver, med rimelig varsel, stanse 

arbeidene for Leverandørens regning og risiko, eller heve kontrakten. Dersom 

Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve 

å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Bestemmelsen - omtale 

Oslomodellen inneholdt i byrådsak 1057/17 et krav om at leverandøren som 

hovedregel ikke kan ha flere enn ett ledd underleverandører i vertikal kjede 

under seg. Begrepet «underleverandør»  omfatter i Oslomodellens forstand 

alle virksomheter, inkludert enkeltpersonforetak, bemanningsbyrå m.fl. som 

har påtatt seg utførelsen av deler eller alt arbeid som omfattes av 

leverandørens kontrakt med Oslo kommune. Innleie av personell regnes som 

ett ledd. 

 

Det ble gitt mulighet til å gjøre unntak fra bestemmelsen der det forut for 

kunngjøringer ble klarlagt at det var behov for flere ledd, for eksempel i større 
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komplekse totalentrepriser. Likeledes var det mulig å benytte flere ledd 

dersom det i løpet av kontraktsperioden oppstod uforutsette omstendigheter. 

 

Erfaringer med bruk av Oslomodellen viser imidlertid at unntaksreglene ikke 

alltid har blitt praktisert slik de var tiltenkt.  

 

Når det gjelder totalentreperiser og hovedentrepriser som involverer flere 

fag, viser det seg at det som regel vil være behov for to ledd 

underleverandører for å gjennomføre slike kontrakter. Tilbakemeldinger både 

fra kommunens virksomheter og fra leverandørmarkedet viser at det i altfor 

sjelden foretas reelle vurderinger av behovet for unntak før underveis i 

kontraktsperioden. 

 

Selv om behov for unntak i totalentrepriser/hovedentrepriser med flere fag 

har blitt relativt utførlig presisert i veilederen til Oslomodellen, har 

veiledningen på dette området hatt en begrenset effekt. En annen utfordring 

har vært at kontraktsvedleggene som ble vedtatt i byrådssak 1057/17 kun 

inneholdt hovedregelen og ikke refererte til mulighetene for å gjøre unntak, 

hvilket kan ha vært en av hovedårsakene til at virksomhetene i hovedsak har 

kunngjort kontrakter med en begrensning om maksimalt ett ledd 

underleverandører. 

 

Det foreslås derfor en tydeliggjøring i kontrakts- og bilagsformularene som 

skal sikre at oppdragsgivere i større grad kan være trygge på muligheten til å 

vurdere å åpne for ekstra ledd før kontrakten inngås. Byrådet anser at 

virksomhetene har vært så lojale mot hovedregelen at en slik endring ikke vil 

føre til at bestemmelsen svekkes. Byrådet mener dessuten at et slikt grep vil 

bidra til bedre kontrakter, færre konflikter og mer lojalitet til Oslomodellen 

både blant virksomhetene og kommunens leverandører.  

 

Byrådet foreslår å innta en ny hovedregel om at virksomhetene har anledning 

til å inngå kontrakter med to ledd underleverandører i vertikal kjede når 

kontraktsarbeidet involverer flere fag, for eksempel komplekse 

entreprisekontrakter.  

 

Samtidig vil det presiseres i bestemmelsen at bruk av underleverandører kan 

avskjæres helt i enkelte typer kontrakter der det foreligger risiko for 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping uten at det foreligger et legitimt 

behov for å bruke underleverandører, f.eks. kontrakter som kun omfatter ett 

fag slik som brøyteoppdrag, tømrerarbeider, malerarbeider, murarbeid, 

blikkenslagerarbeider, catering, parkdrift, feiing-, snømåkingtjenester samt 

flere tilfeller av renholdskontrakter, håndverkertjenestekontrakter, 

vedlikeholdsentreprise m.m.  
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Eksemplene gitt ovenfor er ikke uttømmende og behovet for å bruke 

underleverandrer må vurderes konkret i hver sak målt opp mot risikoen for 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I kontrakter der det ikke er mulig å 

benytte HMSreg eller tilsvarende leverandøroppfølgingssystem bør man ha et 

særlig bevisst forhold til hvorvidt det i det hele tatt skal åpnes for bruk av 

underleverandører, tatt i betraktning risiko for arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping på det aktuelle kontraktsområdet. 

 

Ovennevte tiltak er i tråd med den kartleggingen som er foretatt blant 

kommunens virksomheter og leverandørmarkedet angående tolkning og 

praktisering av begrensning i antall leverandørledd. 

 

Bestemmelsen er slik den nå fremstår også nærmere forskriftens 

bestemmelse om underleverandører, noe som gjør den lettere å håndtere for 

både virksomhetene og leverandørene. 

 

For å sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at 

kravet i bestemmelsens siste ledd gjelder alle avtaler som leverandøren inngår 

som «direkte medvirker til» oppfyllelse eller utførelse av arbeid under 

kontrakten med Oslo kommune. 

 

5.1.11. Krav til lønns og arbeidsvilkår 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Leverandør og underleverandører (herunder bemanningsselskap) plikter å ha 

lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver 

tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsforskrifter eller 

landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for 

arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørs forpliktelser 

under avtalen. 

 

På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller 

landsdekkende tariffavtaler, skal Leverandøren se hen til lokale tariffavtaler 

på samme arbeidsområde og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 

dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike lokale avtaler, skal 

Leverandøren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler for 

lignende arbeidsområder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 

dårligere enn disse. 

 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, 

lønn, obligatorisk tjenestepensjon eller tilsvarende utenlandsk 

pensjonsordning, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 

dekning av utgifter til reise, kost og losji. Leverandør plikter på forespørsel å 

dokumentere oppfyllelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår overfor egne 

Kommentert [MiiD18]: Kommentar til FIN: Det er fortsatt 

juridisk usikkerhet rundt lovligheten av en begrensning om ett ledd 

underleverandør som fortsatt ligger i bestemmelsen når det gjelder 

enkle oppdrag. 
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arbeidere og arbeidere hos eventuelle underleverandører, blant annet ved kopi 

av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. 

Dokumentasjon skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Dette gjelder for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av 

kontraktens forpliktelser. 

 

Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår eller kravet til dokumentasjon ikke 

etterleves, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av 

kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i 

orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. to ganger besparelsen 

for arbeidsgiveren. 

 

Dersom bruddet har skjedd hos underleverandøren kan Oppdragsgiver kreve 

at Leverandøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje for 

Leverandørens regning og risiko. 

 

Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig 

karakter kan Oppdragsgiver stanse arbeidene for Leverandørens regning og 

risiko eller heve kontrakten. Selv om Leverandøren eller underleverandør 

retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at Oppdragsgiver kan heve. 

Leverandørens forsinkelse som følge av stansing gir Oppdragsgiver rett på 

eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. 

Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan 

Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med 

underleverandører. 

 

Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet 

Oppdragsgiver rett på forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som 

er et forholdsmessig prisavslag, skal det særlig legges vekt på bruddets 

alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver, herunder 

betydningen for Oppdragsgivers omdømme. 

 

Oslo kommune, eller eventuelt tredjepart engasjert av Oslo kommune, har rett 

til innsyn i dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det 

mulig for Oppdragsgiver å gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og 

arbeidsvilkår overholdes. 

 

Leverandøren plikter vederlagsfritt å medvirke ved kontroll, herunder til å 

fremlegge all etterspurt dokumentasjon. Medvirknings- og 

dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.  

 

Leverandør plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter 

med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine 

underleverandører for å påse at plikten overholdes. 
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Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. Leverandøren skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine 

underleverandører for å påse at plikten overholdes. 

 

 

Bestemmelsen - omtale 

 

Bestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår er en av de tre bestemmelsene i 

Oslomodellen som i byrådssak 1057/17 ble gjort obligatorisk å benytte i alle 

kontrakter, uansett bransje og verdi. Formålet med bestemmelsen var og er å 

sikre at alle som utfører kontraktsarbeid for Oslo kommune skal ha akseptable 

lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av om de er ansatt hos hovedleverandør 

eller underleverandør. Bestemmelsen som er inntatt i Oslomodellen er noe 

mer omfattende enn det oppdragsgiver er forpliktet til å stille krav om i 

henhold til minstekrav i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter. 

 

Byrådet foreslår å presisere eksplisitt hvilken dokumentasjon leverandøren er 

forpliktet til å fremlegge for å dokumentere at lønns-og arbeidsvilkår hos egne 

ansatte og arbeidere hos eventuelle underleverandører følger krav i 

Oslomodellen. Dokumentasjon som for eksempel kan kreves i den forbindelse 

er kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 

bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå 

hvem den gjelder. Det skal også dokumenteres oppfyllelse av krav om 

obligatorisk tjenestepensjon og reise, kost og losji. 

 

Selv om oppdragsgiver allerede i dag kan kreve at leverandør legger frem de 

opplysningene som er nødvendig for å kontrollere etterlevelse av krav til 

lønns- og arbeidsvilkår, oppstår det i noen tilfeller en del diskusjoner mellom 

oppdragsgiver og leverandør om hvilken dokumentasjon leverandør er 

forpliktet til å fremlegge, særlig når det gjelder lønnsslipper, timelister og 

bankutskrift. Slike diskusjoner kan vanskeliggjøre kontraktsoppfølgingen.  

 

Byrådet anser at foreslåtte presiseringer i bestemmelsen om lønns- og 

arbeidsvilkår vedrørende dokumentasjon ikke innebærer en vesentlig endring 

av gjeldende kontraktsvilkår. Byrådet anser likevel at en slik presisering er 

nødvendig for å sikre forutsigbarhet, effektivisere kontraktsoppfølgingen og 

redusere konfliktnivå i kontraktsperioden.  

 

Det fremgår videre av gjeldende bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår i 

Oslomodellen at den omfatter obligatorisk tjenestepensjon. Dette innebærer 

at leverandører må oppfylle alle relevante krav i lov om obligatorisk 
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tjenestepensjon (OTP-loven). Leverandører kan naturligvis tilby bedre 

pensjonsvilkår enn det som følger av lovens minstenivå. I nærværende sak 

presiseres det at det for utenlandske leverandører kreves tilsvarende 

utenlandsk pensjonsordning som obligatorisk tjenestepensjon. 

 

Byrådet presiserer at begrepet lønns- og arbeidsvilkår også omfatter reise, 

kost og losji for å unngå at det oppstår uklarheter om hva bestemmelsen 

dekker.  

 

Byrådet ser behov for å presisere at kravet til lønns- og arbeidsvilkår gjelder 

tilsvarende for ansatte hos eventuelle underleverandører.  For å sikre 

overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at kravet i 

bestemmelsens siste ledd gjelder alle avtaler som leverandøren inngår som 

«direkte medvirker til» oppfyllelse eller utførelse av arbeid under kontrakten 

med Oslo kommune. 

 

5.1.12. Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Leverandør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, 

dokumentere at alle arbeidere som utfører kontraktsarbeid i Norge, for Oslo 

kommune, er dekket av yrkesskadeforsikring, jf. lov om yrkesskadeforsikring. 

 

Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Oppdragsgiver og den enkelte 

ansatte som grunnlag for erstatning overfor Leverandøren. 

 

Manglende eller mangefull dokumentasjon, kan påropes av Oppdragsgiver som 

grunnlag for å heve kontrakten. Før heving gjennomføres skal Leverandøren 

ved skriftlig varsel gis en rimelig tilleggsfrist for å dokumentere retting, med 

varsel om heving om så ikke skjer. Dersom bruddet gjelder manglende 

dokumentasjon for yrkesskadeforsikring hos underleverandør, kan 

Oppdragsgiver på samme måte kreve at Leverandøren bytter ut 

underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for Oppdragsgiver. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse  eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Bestemmelsen - omtale 

Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring ble innført ved byrådssak 1057/17 

og videreføres i nærværende sak med enkelte presiseringer.  

 

Bestemmelsens formål er todelt. Dokumentert yrkesskadeforsikring for alle 

arbeidere er et vilkår for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i 

Kommentert [MiiD19]: Kommentar til FIN: Vi er i tvil om 

heving er en hensiktsmessig sanksjon for Oslo kommune, emn det er 

satt inn som nytt tredje ledd etter ønske fra virksomhetene. 

Kommentert [MiiD20]: Kommentar til FIN: 
BYM har foreslått en yrkeskadeforsikringstrygd fra NAV for 

selvstendig næringsdrivende. 

 

For å bli StartBANK medlem må de ha en slik forsikring, så da er det 

muligens dekket opp? 

 

Evt kan man ta inn følgende tekst i bestemmelsen:  

Enkeltmannsforetak som ikke er dekket av lov om 

yrkesskadeforsikring, skal tegne frivillig yrkesskadetrygd i NAV. 
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kommunens leverandørkjeder til tjeneste- og bygg- og anleggskontrakter. 

Videre har bygg- og anleggsbransjen høy risiko når det gjelder personskader, 

og arbeidere som rammes av ulykker på arbeidsplassen vil kunne utsettes for 

betydelige personlige og økonomiske tap. Kommunen er også gjort kjent med 

at manglende forsikring er et særlig problem for utenlandske arbeidere. Det er 

derfor viktig å sikre at alle arbeiderne er dekket av en ulykkesforsikring.  

 

Bestemmelsen understreker i første ledd viktigheten av at arbeidere har 

yrkesskadeforsikring og krever dokumentasjon for at leverandører oppfyller 

gjeldende krav for alle arbeidere ved utførelse av kontraktsarbeid for Oslo 

kommune. Det er allerede et lovkrav om at alle arbeidere skal være dekket av 

ulykkesforsikring og dette presiseres i nærværende sak ved en henvisning til 

lov om yrkesskadeforsikring i bestemmelsens første ledd.  

 

Bestemmelsens annet ledd om at brudd på bestemmelsen kan påberopes av 

oppdragsgiver og den enkelte ansatte som grunnlag for erstatning overfor 

leverandøren, videreføres i nærværende sak. I tillegg innføres det i 

nærværende sak et nytt tredje ledd hvor det presiseres at manglende eller 

mangelfull dokumentasjon hos leverandør og/eller underleverandør kan 

medføre andre sanksjoner enn erstatning, så som heving og/eller krav om 

skifte av underleverandør.  

 

For å sikre overensstemmelse med anskaffelsesregelverket presiseres det at 

kravet i bestemmelsens siste ledd gjelder alle avtaler som leverandøren inngår 

som «direkte medvirker til» oppfyllelse eller utførelse av arbeid under 

kontrakten med Oslo kommune. 

 

5.1.13. Tilgang til og overføring av data fra Leverandør 

 

Bestemmelsen  - ordlyd 

Leverandøren skal på bygg- og anleggsprosjekter hvor Leverandøren er 

ansvarlig for adgangskontroll, gi Oppdragsgiver tilgang til den registrerte 

informasjonen som foreligger i Leverandørens system for registrering. 

Leverandøren skal kontinuerlig overføre opplysninger til et elektronisk 

kjernesystem for oppfølging av Leverandører som er etablert av 

Oppdragsgiver. Opplysninger som minimum skal overføres er unik 

identifisering av hver person som får adgang til byggeplass, inkludert tid for 

inn- og utregistrering, og øvrig informasjon på HMS-kortet. Dette skal gjøres 

for Leverandørens regning og risiko. 

 

På bygg- og anleggsprosjekter hvor Oppdragsgiver har eget system for 

registrering, skal Leverandøren sørge for at de personer som utfører arbeid på 

bygg- og anleggsplassen registrerer seg i Oppdragsgivers system for 

registrering. Registrering skal gjøres enten på fastmontert 

registreringsløsning eller, dersom Oppdragsgiver krever det, ved bruk av en 

Kommentert [MiiD21]: Kommentar til FIN: Det finnes noe 

juridisk usikkerhet rundt om det er adgang til å kreve registrering i 

HMS-reg for renholdspersonell. Vi har likevel valgt å kreve det i 

denne  bestemmelsen. Dette på bakgrunn av viktigheten med god 

kontraktsoppfølging i denne bransjen. 
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applikasjon som skal installeres på Leverandørens eller de enkelte arbeideres 

smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjøres for Leverandørens regning og 

risiko. Dette gjelder også for renholdspersonell som utfører arbeid under 

denne kontrakten. 

 

Oppdragsgiver kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal 

utføre arbeid på bygg- eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i 

kjernesystemet for oppfølging av Leverandører. Krav om direkte 

forhåndsregistrering gir ikke Leverandøren krav på ytterligere vederlag eller 

annen kompensasjon. Dette gjelder også for renholdspersonell som utfører 

arbeid under denne kontrakten. 

 

Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer 

som skal utføre arbeid på bygg- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 

for hvert brudd. Dette gjelder også for renholdspersonell som utfører arbeid 

under denne kontrakten. Beløpet indeksreguleres årlig med utgangspunkt i 

konsumprisindeksen pr. 1. januar det året kontrakten blir inngått. 

Leverandøren skal så langt som mulig etterregistere de som har vært på 

byggeplassen uten å ha registrert seg. 

 

Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på 

Oppdragsgivers adgang til å utøve andre misligholdbeføyelser.  

 

Bestemmelsen – omtale 

Bestemmelsen ble innført ved byrådssak 1057/17. Den legger til rette for og 

krever overføring av opplysninger til det elektroniske kjernesystem for 

oppfølging av leverandører. Denne bestemmelsen videreføres i nærværende 

sak med en presisering om utvidelse av anvendelsesområde. 

 

Oslo kommunes elektronisk registreringssystem for mannskap på 

byggeplasser og lignende «Kjernesystem for leverandøroppfølging» -  

(HMSreg) gjør det mulig, ved registrering av HMS-kortet på oppdragsstedet, å 

kontrollere hvem som til enhver tid arbeider på byggeplassen. I tillegg er det 

mulig å kontrollere og at det er ordnede forhold rundt den enkelte arbeider.  

 

Utvidelsen som gjøres i nærværende sak er at bestemmelsen også skal gjelde 

for leverandører som inngår renholdskontrakter med Oslo kommune. 

Renholdere innehar egne HMS-kort for renholdsbransjen og disse kan dermed 

benyttes i kontraktsoppfølgingen på lik linje med HMS-kortene i bygg- og 

anleggsbransjen. 
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5.1.14. Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud 

mot kontant betaling 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

All betaling Leverandøren foretar i forbindelse med utførelsen av 

kontraktsarbeid for Oslo kommune skal betales med elektronisk 

betalingsmiddel. 

 

Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir Oppdragsgiver rett til prisavslag 

tilsvarende betalingen. 

  

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse  eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Bestemmelsen – omtale 

Bestemmelsen er en videreføring fra byrådssak 1057/17. 

 

Manglende sporbarhet på pengetransaksjoner en fortsatt en utfordring i 

risikoutsatte bransjer. Ved bruk av kontant betaling øker risikoen for 

hvitvasking av penger.  

 

Bestemmelsen fra byrådssak 1057/17,som krever at all betaling leverandøren 

foretar i forbindelse med utførelse av kontraktsarbeid for Oslo kommune, skal 

betales med elektronisk betalingsmiddel, videreføres i nærværende sak. 

 

Det gjøres i tillegg en presisering om tilknytning i bestemmelsens siste ledd. 

Her kreves det tilsvarende kontraktskrav i leverandørens avtaler med 

underleverandører. Dette kravet gjelder imidlertid kun de avtalene 

leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller utførelse. 

Dette fremgår nå eksplisitt. 

 

 

5.1.15.  Krav om innsending av mannskapslister 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Før oppstart av arbeidet, skal Leverandøren oversende Oppdragsgiver en liste 

over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygg- eller anleggsplassen, med 

fødsels- eller D-nummer (11 siffer).  Ved endringer i arbeidsstokken, skal 

Leverandøren sende Oppdragsgiver oppdatert mannskapsliste uten ugrunnet 

opphold.  

 

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som 

utfører arbeid på bygg- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og 
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kontrolleres daglig i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 

bygg- eller anleggsplasser. 

 

Denne bestemmelsen gjelder også for renholdspersonell som utfører arbeid 

under denne kontrakten så langt den passer. 

Bestemmelsen – omtale 

Bestemmelsen videreføres fra byrådssak 1057/17. 

 

Bestemmelsen regulerer leverandørens plikt til innsending av mannskapslister, 

og oppdragsgivers rett til innsyn i oversiktslistene. 

 

Bestemmelsen har i nærværende sak fått et nytt tredje ledd hvor 

bestemmelsens plikter og rettigheter gjøres gjeldende også for 

renholdspersonell så langt den passer. 

 

 

5.1.16. Utdypende krav til faktura 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

For arbeider som utføres etter medgått tid eller etter fastpris, skal faktura fra 

Leverandøren blant annet inneholde egne varelinjer for Leverandør og 

underleverandør(er). Leverandør må benytte et varenummersystem hvor det 

klart fremgår hvem som er hovedleverandør og underleverandør(er). Ved 

større prosjekter kan underleverandørenes varelinjer plasseres i vedlegg. 

 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger, varer og materiell, 

mv. skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre. 

 

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av 

krav, skal Leverandør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som 

det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  

 

Dersom Leverandør ikke leverer faktura i tråd med denne bestemmelsen, 

anses ikke tilsendt faktura som mottatt hos Oppdragsgiver. Avtalt 

betalingsfrist gjelder først når Oppdragsgiver har mottatt faktura i henhold til 

denne bestemmelsen.  

 

Bestemmelsen – omtale  

Bestemmelsen viderføres fra byrådssak 1057/17. 

 

Det er i nærværende sak kun foretatt mindre presiseringer i bestemmelsen  

vedrørende krav til fakturagrunnlag, for å lette oppfølgingsarbeidet for 

virksomhetene. 

5.1.17.  Oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger 

Kommentert [MiiD22]: Gro; vi har satt inn en henvisning til 
renhold her – er det ok å gjøre det slik? 

Kommentert [MiiD23]: Kommentar til FIN: 

 

Det er et ønske fra UBY å ha inn faktura fra underleverandør i 

fakturagrunnlaget. Det er foreløpig ikke satt inn i bestemmelsen.Dette 

fordi vi er usikre på om dette er et behov i hvert eneste tilfelle. Til 

diskusjon. 



Side 37  

 

 

Bestemmelsen – ordlyd 

(Denne kontraktsbestemmelsen må fjernes fra kontraktsformularet dersom 

man ikke skal benytte seg av fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest i 

den konkrete anskaffelsen.) 

 

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha fullmakt fra Leverandør og 

underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger 

om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- 

og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg [xx]. 

Manglende fullmakt fra hovedleverandør(er) og/eller underleverandører(er) vil 

anses for å være et vesentlig mislighold og kan medføre heving av kontrakten. 

Dersom opplysninger innhentet gjennom utvidet skatteattest viser manglende 

eller vesentlig mangelfull oppfyllelse av Leverandørens plikter knyttet til 

forhold som fremgår av attesten, kan dette påberopes av Oppdragsgiver som 

grunnlag for heving, selv om Leverandøren retter forholdene. Dersom 

manglende eller vesentlig mangelfull oppfyllelse av ovennevnte plikter har 

skjedd i underleverandørleddet, kan Oppdragsgiver tilsvarende kreve at 

Leverandøren skifter ut underleverandør, selv om underleverandøren retter 

forholdene. Dette skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver 

kan heve avtalen med Leverandøren dersom underleverandør som har begått 

det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut etter krav fra Oppdragsgiver. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse  eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Bestemmelsen – omtale 

 

Bestemmelsen videreføres fra byrådssak 1057/17 

 

Bestemmelsen gir oppdragsgiver rett til å innhente opplysninger fra Skatt Øst 

i henhold til fullmakt som leverandør må signere før inngåelse av kontrakt.  

 

For å tydeliggjøre konsekvensen av et potensielt brudd på bestemmelsen om 

oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger gjennom utvidet 

skatteattest,settes det inn en ny misligholdsbestemmelse i tredje ledd hvor 

oppdragsgiver gis en rett til å heve avtalen selv om forholdene rettes av 

leverandør, samt rett til å kreve utskiftning av underleverandør til tross for 

retting fra underleverandørens side.  

 

Det gjøres i tillegg en presisering om tilknytning i et nytt siste ledd. Her kreves 

det tilsvarende kontraktskrav i leverandørens avtaler med underleverandører. 
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Dette kravet gjelder kun de avtalene leverandøren inngår som direkte 

medvirker til oppfyllelse eller utførelse.  

 

5.1.18.  Brudd på skatte og avgiftsforpliktelser 

 

Bestemmelsen- ordlyd 

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal til enhver tid oppfylle sine 

forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. 

 

Oppdragsgiver kan til enhver tid foreta kontroll av Leverandørens og 

eventuelle underleverandørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter 

og/eller avgifter.  

 

Dersom Leverandøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å 

betale skatter og/eller avgifter kan Oppdragsgiver, etter at Leverandøren er 

gitt en frist til å rette, heve kontrakten. Dersom Leverandøren vesentlig 

misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan 

Oppdragsgiver heve kontrakten uten at Leverandøren er gitt en frist til å rette. 

Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor 

kompetent myndighet og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor 

Oppdragsgiver at kravet ikke er berettiget.  

 

Dersom Leverandørens underleverandør i ikke uvesentlig grad misligholder 

sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan Oppdragsgiver, 

etter at underleverandør er gitt en frist til å rette, kreve at Leverandøren 

snarest mulig skifter ut sin underleverandør for Leverandørens regning og 

risiko. Dersom underleverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å 

betale skatter og/eller avgifter kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren 

snarest mulig skifter ut sin underleverandør for Leverandørens regning og 

risiko, uten at underleverandøren er gitt en frist til å rette. Retten til å kreve 

utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent 

myndighet, og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor Oppdragsgiver at 

kravet mot underleverandør ikke er berettiget. Dersom Leverandøren ikke 

skifter ut underleverandøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan 

Oppdragsgiver heve avtalen. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelsefor utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

Bestemmelsen - omtale 

Bestemmelsen videreføres fra byrådssak 1057/17. 
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I tredje ledd tas det inn en bestemmelse om at oppdragsgiver, dersom 

underleverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter 

og avgifter, kan be leverandøren skifte ut sin underleverandør uten at 

underleverandøren gis en rett til å rette, slik bestemmelsen allerdede åpner 

for når det gjelder heving ved vesentlig mislighold fra leverandørens side. 

 

Det gjøres i tillegg en presisering om tilknytning i bestemmelsens siste ledd. 

Her kreves det tilsvarende kontraktskrav i leverandørens avtaler med 

underleverandører. Dette kravet gjelder imidlertid kun de avtalene 

leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller utførelse. 

Dette fremgår nå eksplisitt. 

 

5.1.19.  Brudd på konkurranselovgivningen 

 

Bestemmelsen - ordlyd 

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Leverandøren har brutt 

konkurranseloven §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan 

Oppdragsgiver heve kontrakten dersom dette er forholdsmessig. 

 

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Leverandørens 

underleverandør har brutt konkurranselovens §§ 10 eller 11 eller tilsvarende 

bestemmelser, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren snarest mulig skifter 

ut sin underleverandør, for Leverandørens regning og risiko. Retten til å kreve 

utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent 

myndighet og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor Oppdragsgiver at 

kravet mot underleverandøren ikke er berettiget. Dersom Leverandøren ikke 

skifter ut underleverandøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan 

Oppdragsgiver heve avtalen. 

 

Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underleverandør i 

annet ledd, skal Oppdragiver vurdere den tid som er gått siden bruddet på 

konkurranseloven §§ 10 eller 11 ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er 

iverksatt fra Leverandørens eller underleverandørens side og eventuelt andre 

momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller 

utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen 

direkte har rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være 

forholdsmessig. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse  av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

 

Bestemmelsen – omtale 
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Bestemmelsen videreføres fra byrådssak 1057/17. 

 

Bestemmelsen er ment for de groveste tilfellene av brudd på 

konkurranselovgivningen. Det vises for øvrig til bakgrunnsretten for tolkning 

av forholdsmessighetsprinsippet etter denne bestemmelsen. 

 

Bestemmelsen gjelder både for leverandører og eventuelle underleverandør. 

 

Det gjøres kun en presisering om tilknytning i bestemmelsens siste ledd. Her 

kreves det tilsvarende kontraktskrav i leverandørens avtaler med 

underleverandører. Dette kravet gjelder imidlertid kun de avtalene 

leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller utførelse. 

Dette fremgår nå eksplisitt. 

 

 

5.1.20. Innrapportering av utenlandske oppdragstakere og 

arbeidere 

 

Kontraktsbestemmelse -ordlyd 

Oppdrag gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle 

arbeidere på slikt oppdrag, skal rapporteres til Skatteetaten via Oppdrags- og 

arbeidsforholdsregisteret i henhold til lov om skatteforvaltning § 7-6.  

 

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. 

Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er 

oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering.  

 

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt 

Oppdragsgiver som følge av at Leverandøren ikke har overholdt sine 

forpliktelser etter dette punktet, herunder manglende overholdelse av 

Leverandørens opplysningsplikt til Oppdragsgiver som forhindrer 

Oppdragsgivers mulighet for å oppfylle sin innrapporteringsplikt jf. 

skatteforvaltningsloven § 7-6, er Leverandørens ansvar og skal betales av 

ham. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse  eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Kontraktsbestemmelse – omtale 

Bestemmelsen videreføres fra byrådssak 1057/17, men enkelte presiseringer i 

tredje ledd vedrørende opplysningsplikt til oppdragsgiver. 

 

Det gjøres også en presisering om tilknytning i bestemmelsens siste ledd. Her 

kreves det tilsvarende kontraktskrav i leverandørens avtaler med 

Kommentert [MiiD24]: Kommentar til FIN:   I en reasoned 

opinion ESAs sak 77290 fra desember 2019 fastslår EFTAs 

Overvåkningsorgan at Norge er i brudd med EØS avtalens art 36 om 

fri flyt av tjenester på grunn av rapporteringsplikten for utenlandske 

leverandører. 

 

Skatteforvaltningslovens bestemmelser er ikke endret, men det kan 

komme endringer som en følge av dette. 
 

Bestemmelsen har ikke tatt høyde for dertte per nå. 

 

 

Artikkel 36 
1. Innen rammen av bestemmelsene i denne avtale skal det 
ikke være noen restriksjoner på adgangen til å yte tjenester 
innen avtalepartenes territorium for statsborgere i en av EFs 
medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg i en 
annen av EFs medlemsstater eller EFTA-stat enn 
tjenesteytelsens mottager. 
2. Vedlegg IX til XI inneholder særlige bestemmelser om 
adgangen til å yte tjenester. 
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underleverandører. Dette kravet gjelder imidlertid kun de avtalene 

leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller utførelse. 

Dette fremgår nå eksplisitt. 

 

5.1.21.  Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for 

senere konkurranser 

 

Kontraktsbestemmelsen - ordlyd 

Brudd på Leverandørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få 

betydning i senere konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for 

offentlige anskaffelser. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse  eller 

utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 

 

Kontraktsbestemmelsen -  Omtale 

I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser kan kommunen avvise en 

leverandør som tidligere har begått et vesentlig kontraktsbrudd med en 

offentlig oppdragsgiver. 

 

Avvisningsretten gjelder kun dersom det tidligere kontraktsbruddet har 

medført heving, erstatning eller lignende sanksjoner overfor leverandøren. 

Bestemmelsen ligger i dag i kommunens standardkontrakter og synliggjør den 

muligheten oppdragsgiver har til å avvise leverandører i senere konkurranser 

basert på tidligere kontraktsbrudd fra leverandørens side. 

 

At en leverandør kan avvises som hovedleverandør på ovennevnte grunnlag, 

kan brukes som saklig grunn til å nekte leverandøren godkjent som 

underleverandadør.  

 

Det gjøres i nærværende sak kun en presisering om tilknytning i 

bestemmelsens siste ledd. Her kreves det tilsvarende kontraktskrav i 

leverandørens avtaler med underleverandører. Dette kravet gjelder imidlertid 

kun de avtalene leverandøren inngår som direkte medvirker til oppfyllelse eller 

utførelse. Dette fremgår nå eksplisitt. 

 

 

5.1.22. Elektronisk faktura 

 

 

 

6. Oslomodellens sosiale kontraktsvilkår – Utvikling og formål 

 

Kommentert [MiiD25]: Kommentar til FIN: Denne var ikke 

med byrådssak 1057/17 – og det er ingen endringer i bestemmelsen. 

Foreslår at den tas ut av dokumentet og rett i vedlegg. 
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Oslo kommune skal vise solidaritet med mennesker som produserer varer og tjenester 

som kommunen kjøper inn. Risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter 

og ILOs kjernekonvensjoner har tradisjonelt vært stor i leverandørkjeder for varer, 

ettersom mange varer produseres i lavkostland.  

 

Oslo kommune er en av landets største offentlige innkjøpere og skal gå foran som et 

godt eksempel. Kommunens anskaffelser skal omfatte strenge krav til leverandører 

om å respektere grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 

folkerettens regler som er relevante for leveransene.  Videre skal kommunens 

virksomheter, så langt det lar seg gjøre, unngå å handle med næringslivsaktører som 

bidrar til brudd på internasjonale menneskerettslige konvensjoner og 

arbeidsmiljølovgivning i produksjonslandene. 

 

Formålet med å standardiserte krav er å skape en felles anskaffelsespraksis i Oslo 

kommune for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og 

arbeidstakerrettigheter i leverandørkjedene.  

 

Sosiale kontraktsvilkår og kvalifikasjonskrav fra byrådssak 1057/17 videreføres i 

denne byrådssaken med flere endringer. Formålet med endringene er å sikre at 

kommunens standard bestemmelser er i tråd med utviklingen på fagområdet og beste 

praksis. Bestemmelsene er i tråd med internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs 

veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD veileder for 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 

 

Oslo kommunes standard sosiale krav til risikoutsatte leveranser omfatter følgende: 

 

 Alminnelige sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser 

 Forenklede sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser  

 Sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte tjenesteleveranser utført utenfor 

Norge 

 Alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav for risikoutsatte vareleveranser 

 Forenklede sosiale kvalifikasjonskrav for risikoutsatte vareleveranser 

 

 

6.1. OSLOMODELLENS SOSIALE KRAV:  

 

6.1.1. Alminnelige sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser 

 

Kontraktsbestemmelse – ordlyd 

[Veiledningstekst: Alminnelige sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser skal 

som hovedregel benyttes ved alle vareanskaffelser som omfatter varer med middels eller høy 

risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner.  

Alminnelige sosiale kontraktsvilkår skal også som hovedregel benyttes ved alle anskaffelser av 

bygg- og anlegg og tjenester med verdi over kr 500 000 ekskl.mva., dersom disse omfatter 

varer med middels eller høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs 

kjernekonvensjoner.  

Forenklede sosiale kontraktsvilkår kan unntaksvis benyttes i tråd med gjeldende retningslinjer 

og veiledning tilgjengelig på Anskaffelsesveilederen.] 

Kommentert [KK26]: Kommentar til FIN: 
UKE lager veiledning for vurdering av risikonivået med forslag til 

kilder for risikoinformasjon. 
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1. Sosiale kontraktsvilkår 

Følgende sosiale kontraktsvilkår gjelder for hele livssyklusen til varene omfattet av denne 

kontrakt.  

1.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 

folkerettens regler 

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal respektere grunnleggende 

menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner og folkerettens regler som er knyttet til 

leveransen i denne kontrakt, herunder relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av. 

Varer som omfattes av denne kontrakt skal være fremstilt under forhold som er i 

overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i Leverandørens egen 

virksomhet og i leverandørkjeden. Alle avtaler Leverandøren inngår som direkte medvirker til 

oppfyllelse eller utførelse av denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 

Kravene omfatter:   

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon art. 32, ILO-konvensjon nr. 138 og 182) 

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105) 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr. 100 og 111) 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 87 og 98) 

Der hvor konvensjon nr. 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren 

legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig 

organisering og forhandling  

 Arbeidsmiljølovgivningen i alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og 

produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive 

distribusjon og transport, skjer. Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns- og 

arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, 

inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale ordninger   

 Forbud mot tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) 

 Retten til en rettferdig og god betaling (FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter art. 23.3) 

 Retten til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige 

ferier med lønn (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 24) 

 Folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne kontrakt, herunder relevante 

FN-vedtak som Norge er forpliktet av 

 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den 

høyeste standarden alltid gjelde.   

1.2 Retningslinjer og rutiner  

Leverandøren skal organisere arbeidet med å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og 

arbeidstakerrettigheter i tråd med internasjonalt anerkjente rammeverk som FNs veiledende 

prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD veileder for 

aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 

 

For å oppfylle kravene i pkt. 1.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra 

kravene, skal Leverandøren ved kontraktstart ha:  

1.2.1 Retningslinjer som minimum omfatter en forpliktelse om å etterleve kravene i pkt. 1.1, i 

egen virksomhet og i leverandørkjeden. Retningslinjene skal være formelt vedtatt i 

virksomheten, og en eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse.  

1.2.2 Skriftlige rutiner for formidling, og regelmessig oppfølgning, av retningslinjene i egen 

virksomhet og i leverandørkjeden. 

1.2.3 Skriftlige rutiner for å utføre regelmessige risikovurderinger og kontrolltiltak i egen 

virksomhet og i leverandørkjeden. Det innebærer å identifisere og prioritere risiko for 
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brudd på kravene i pkt. 1.1. Rutinen(e) skal også beskrive hvilke tiltak Leverandøren vil 

iverksette for å forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd på 

kravene. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal risiko for de mest 

alvorlige bruddene, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.  

1.3 Oppfølging  

Leverandøren skal sikre at kravene i pkt. 1.1 og 1.2 etterleves i egen virksomhet og i 

leverandørkjeden.  

 

Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak:  

1.3.1 Dokumentere vedtatte retningslinjer og skriftlige rutiner, jf. pkt. 1.2. 

1.3.2 Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden for utvalgte 

risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -råvarer, bestemt av Oppdragsgiver. 

1.3.3 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra Oppdragsgiver, med 

mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist. 

1.3.4 Dokumentere gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering 

av funnene.  

1.3.5 Delta i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver, og eventuelt andre relevante 

interessenter. 

1.3.6 Fremvise rapport(er) og sertifiseringer (SA8000 eller tilsvarende) som er relevant for 

kravene i pkt. 1.1. Dokumentasjonen skal komme fra uavhengig tredjepart. 

1.3.7 Kontroll og revisjon av kravene i pkt. 1.1 og 1.2 på Leverandørens hovedkontor. 

Kontroll og revisjon kan gjennomføres av Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver 

bemyndiger. Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og 

dokumentasjon til disposisjon for Oppdragsgivers kontroll.  

1.3.8 Kontroll og revisjon av kravene i pkt. 1.1 og 1.2 i leverandørkjeden. Kontroll og revisjon 

kan gjennomføres av Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger. 

Leverandøren skal vederlagsfritt fremskaffe kontaktopplysninger som er nødvendige 

for å få gjennomført kontrollen.  

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med pkt. 1.1 og 1.2 i leverandørkjeden, skal 

Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.  

 

Oppdragsgiver kan dele informasjon og rapporter fra oppfølging med andre offentlige 

oppdragsgivere der dette er nødvendig av hensyn til effektiv bruk av offentlige midler.  

1.4 Sanksjoner  

[Veiledningstekst: Hensiktsmessig dagmulktsats må vurderes konkret i hver anskaffelse] 

 

Ved brudd på pkt. 1.1-1.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 

følgende sanksjonsbestemmelser: 

 

1.4.1 Leverandøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan bruddene skal rettes. 

Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen 

skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlige brudd kan Oppdragsgiver sette en 

kortere frist. Oppdragsgiver skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av 

rettelser. 

1.4.2 Oppdragsgiver kan iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når 

Leverandøren ikke oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke 

blir overholdt. Under stans vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen leverandør 

anses som kontraktsbrudd. 

1.4.3 Ved alvorlige og gjentatte  brudd på kravene i pkt. 1.1-1.3 eller ved gjentakende 

tilsidesettelse av tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver kreve en forholdsmessig dagmulkt 
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for den tiden misligholdet pågår. Dagmulktsatsen per hverdag for brudd på sosiale 

kontraktsvilkår utgjør inntil [XX] ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr.  

1 000 ekskl.mva.  

1.4.4 Ved alvorlige eller gjentatte brudd eller ved gjentakende tilsidesettelse av tiltaksplan, 

kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren bytter ut vare eller underleverandør uten 

kostnad for Oppdragsgiver.  

1.4.5 Ved alvorlige eller gjentatte brudd eller ved gjentakende tilsidesettelse av tiltaksplan, 

kan Oppdragsgiver heve kontrakten selv. Selv om Leverandøren eller 

underleverandøren retter, er ikke det til hinder for at Oppdragsgiver kan heve.  

 

Kontraktsbestemmelse - omtale 

De sosiale kontraktsvilkårene vedtatt i byrådssak 1057/17 videreføres i denne saken 

som alminnelige sosiale kontraktsvilkår.  

 

Alminnelige sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser skal som 

hovedregel benyttes ved alle vareanskaffelser som omfatter varer med middels eller 

høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs 

kjernekonvensjoner. Alminnelige sosiale kontraktsvilkår skal også som hovedregel 

benyttes ved alle tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter med verdi over kr 500 000 

ekskl. mva. dersom disse omfatter varer med middels eller høy risiko for brudd på 

ovennevnte krav.  

 

Nytt i denne byrådssaken, er at det alminnelige sosiale kontraktsvilkåret er oppdelt i 

fire underpunkter (mot tidligere to underpunkter). Kontraktsvilkåret er også 

formulert på en noe annen måte enn tidligere. Strukturen bygger på siste versjon av 

sosiale kontraktsvilkår utarbeidet av Digdir og Etisk handel Norge.  

 

Oslo kommune ble medlem av Etisk handel Norge i 2017 og det antas å være 

hensiktsmessig for både oppdragsgiver- og leverandørsiden av man bestreber seg på 

en så lik sturktur og innhold i de to kravsettene som mulig. Det siste året har det også 

utviklet seg et samarbeid mellom flere store offentlige oppdrasgivere for koordinert 

oppfølging av etterlevelse av sosiale krav hos felles leverandører. 

Samarbeidsprosjektet ledes av Etisk handel Norge, og Oslo kommune har en viktig 

rolle i samarbeidet som leder av et kategoriteam. En av forutsetningene for å kunne 

samarbeide ressurseffektivt om oppfølging av felles leverandører er harmonisering av 

oppdragsgivernes sosiale kontraktsvilkår. Det er også mer ressurseffektivt for 

leverandørmarkedet å forholde seg til mer harmoniserte krav og mer koordinert 

oppfølging fra offentlig sektor sin side.  

 

Videre antas det at en større grad av oppdeling vil gjøre de sosiale kravene mer 

oversiktlig og enklere å bruke for kommunens virksomheter og leverandørene. 

 

Til tross for endret sturktur, videreføres i stor grad innholdet i det alminnelige sosiale 

kontraktsvilkåret. Oslo kommunes vilkår går også på enkelte områder lenger enn det 

sosiale kontraktsvilkåret som er utviklet av Digdir og Etisk handel Norge.  

 

Av innholdsmessige endringer nevnes at det blant annet er innført nye 

misligholdssanksjoner for oppdragsgiver, herunder rett til å kreve midlertidig stans 

av leveransen og til å kreve at leverandøren bytter ut varer eller underleverandører.  

Kommentert [MiiD27]: Kommentar til FIN: Vi er usikker på 

om denne sanksjonene skal med. 

 

Dette knytter seg til om det er praktisk mulig å kreve at leverandøren 

skifter underleverandør eller varer.  

 
Etisk Handel Norge har den med. 
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Med bakgrunn i det nye kontraktsoppfølgingssamarbeidet mellom offentlige 

oppdragsgivere (se ovenfor) er det også inntatt en rett for oppdragsgiver til å dele 

informasjon og rapporter med andre offentlige oppdragsgivere.  

 

I et forsøk på å gjøre kravet enklere å bruke for virksomhetene, vil det bli presisert i 

veiledning til kontraktsvilkåret at det er høyrisikolisten utarbeidet av Digdir som er 

veiledende for om de sosiale kontraktsvilkårene skal benyttes eller ikke (jf. kravet om 

«middels eller høy risiko for brudd»). Dersom høyrisikolisten ikke dekker det aktuelle 

anskaffelsesområdet, vil veiledningen gi informasjon om andre tilgengelige kilder for 

risikoinformasjon. I veiledningen vil det også redegjøres for handlingsrom og 

unntaksmuligheter. 

 

6.1.2. Forenklede sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser 

 

Kontraktsbestemmelse – ordlyd  

[Veiledningstekst: Forenklede sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte vareleveranser 

kan i følgende situasjoner benyttes i stedet for alminnelige sosiale kontraktsvilkår:    

- Ved enkeltkjøp av varer under EØS-terskelverdi,  

Eller  

- Ved tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter av kort varighet med verdi 

mellom kr 500 000 ekskl. mva. og EØS-terskelverdi ) 

Eller 

- Dersom oppstilling av alminnelige sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte 

vareleveranser i den aktuelle anskaffelsen, med stor sannsynlighet vil føre 

til en mislykket konkurranse. Dette kan for eksempel skyldes at markedet 

er umodent. Markedet vil være umodent når færre enn tre potensielle 

tilbydere ved kontraktstart kan oppfylle alminnelige sosiale 

kontraktsvilkår. Vurderingen skal være basert på en markedsundersøkelse 

og skal dokumenteres i kontraktstrategien eller et tilsvarende dokument.]  

  

1. Sosiale kontraktsvilkår 

Følgende sosiale kontraktsvilkår gjelder for hele livssyklusen til varene omfattet av 

denne kontrakt.  

1.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter 

og folkerettens regler  

Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne 

kontrakt, herunder relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av.  

Varer som omfattes av denne kontrakt skal være fremstilt under forhold som er i 

overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i Leverandørens egen 

virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter: 

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon art. 32, ILO-konvensjon nr. 138 

og 182) 

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105) 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr. 100 og 111) 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 

87 og 98). Der hvor konvensjon nr. 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal 
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arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri 

og uavhengig organisering og forhandling 

 Arbeidsmiljølovgivningen i alle produksjonsland i leverandørkjeden der 

utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller 

ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer. Av særlige relevante 

forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og 

sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) 

lovfestede forsikringer og sosiale ordninger 

 Forbud mot tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) 

 Retten til en rettferdig og god betaling (FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter art. 23.3) 

 Retten til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og 

regelmessige ferier med lønn (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter 

art. 24) 

 Folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne kontrakt, herunder 

relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av 

 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, 

skal den høyeste standarden alltid gjelde.   

1.2 Retningslinjer og rutiner  

Leverandøren bør organisere arbeidet med å ivareta grunnleggende 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i tråd med internasjonalt anerkjente 

rammeverk som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og 

OECD veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 

For å oppfylle kravene i pkt. 1.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik 

fra kravene, skal Leverandøren innen 6 måneder etter kontraktstart ha: 

1.2.1 Implementert retningslinjer som minimum forplikter til å etterleve kravene 

angitt i pkt. 1.1 i hele kontraktsperioden. Retningslinjene skal gjelde i 

Leverandørens egen virksomhet og skal formidles til eventuelle 

underleverandører og andre forretningsforbindelser som er sentrale for 

høyrisikoleveransene i denne kontrakt.  

1.2.2 Kunnskap om vesentlig risiko for negativ påvirkning på grunnleggende 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet samt skaffe 

en oversikt over de mest sentrale høyrisikovarene som inngår i leveransene 

under denne kontrakt.  

1.3  Oppfølging 

Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse av pkt. 1.1 og 1.2 dokumenteres ved en eller 

flere av følgende tiltak:  

1.3.1 Dokumentere vedtatte retningslinjer, jf. pkt. 1.2.1. 

1.3.2 Gi en oversikt over leverandører for de mest sentrale høyrisikovarene.  

1.3.3 Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra 

Oppdragsgiver, med mindre Oppdragsgiver har satt en annen frist. 

1.3.4 Dokumentere risikovurdering, jf. pkt. 1.2.2. 

1.3.5 Delta i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver, og eventuelt andre 

relevante interessenter. 
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1.3.6 Kontroll av etterlevelse av kravene i pkt. 1.1 og 1.2. Kontroll kan gjennomføres 

av Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger. 

Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med pkt. 1.1 og 1.2 i 

leverandørkjeden, skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten 

ugrunnet opphold.  

 

Oppdragsgiver kan dele informasjon og rapporter fra oppfølging med andre offentlige 

oppdragsgivere der dette er nødvendig av hensyn til effektiv bruk av offentlige midler.  

1.4  Sanksjoner 

 [Veiledningstekst: Hensiktsmessig dagmulktsats må vurderes konkret i hver 

anskaffelse]  

 

Ved brudd på pkt. 1.1-1.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 

følgende sanksjonsbestemmelser: 

 

1.4.1 Ved brudd på kravene i pkt. 1.1-1.3 skal Oppdragsgiver og Leverandøren i 

dialog fastsette nødvendige og forholdsmessige tiltak for å rette bruddene 

innen rimelig frist. Dokumentasjon for retting av bruddene skal fremlegges 

skriftlig. 

1.4.2 Ved alvorlige og gjentakende  brudd på kravene i pkt. 1.1-1.3 eller ved 

gjentakende tilsidesettelse av tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver kreve en 

forholdsmessig dagmulkt for den tiden misligholdet pågår. Dagmulktsatsen pr. 

hverdag for brudd på sosiale kontraktsvilkår utgjør inntil [XX] ‰ av 

kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1 000 ekskl. mva.  

1.4.3 Ved alvorlige og gjentakende  brudd på kravene i 1.1-1.3 eller ved gjentakende 

tilsidesettelse av tiltaksplanen, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren 

bytter ut vare eller underleverandør, uten kostnad for Oppdragsgiver.  

1.4.4 Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sosiale kontraktsvilkår kan 

Oppdragsgiver heve kontrakten. 

 

Kontraktsbestemmelse – omtale  

Det har kommet innspill fra virksomhetene  om innføring av en beløpsmessig terskel 

for når sosiale kontraktsvilkår skal stilles i vareanskaffelsene. Bakgrunnen for 

innspillet er at de sosiale kravene virker uforholdsmessig tyngende i mindre 

anskaffelser og at kravene er vanskelige å følge opp ved enkeltkjøp av varer og i 

tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter med kortere varighet.  

 

Byråden foreslår ikke å innføre en beløpsmessig terskel for når sosiale 

kontraktsvilkår skal stilles i vareanskaffelser i denne byrådssaken. Bakgrunnen for 

dette er at risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår 

ikke er direkte knyttet til anskaffelsens verdi. På bakgrunn av hensynet til 

konkurranse og kommunens reduserte påvirkningskraft i mindre/kortvarige 

kontraktsforhold, innføres imidlertid et nytt forenklet sett med kontraktsvilkår for 

risikoutsatte vareleveranser. 

 

Virkeområdet for forenkelde sosiale krav er fastsatt på bakgrunn av hensynet til 

konkurranse, hensynet til effektiv ressursbruk og kommunens påvirkningskraft. De 
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forenklede kontraktsvilkårene kan brukes i stedet for alminnelige sosiale 

kontraktsvilkår i følgende situasjoner:  

- ved enkeltkjøp av varer under EØS-terskelverdi   

eller 

- ved tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter av kort varighet med verdi mellom 

kr. 500 000 og EØS-terskelverdi for hhv. tjenester eller bygg- og anlegg 

eller 

- dersom oppstilling av alminnelige sosiale kontraktsvilkår med stor 

sannsynlighet vil føre til mislykket konkurranse, for eksempel som følge av at 

leverandørmarkedet er umodent  

I de forenkelde sosiale kontraktsvilkårene stilles det ikke like strenge krav til 

leverandørene når det gjelder rutiner og oppfølging, og misligholdssansanksjonene er 

ikke like inngripende overfor leverandørene.  

 

Anvendelsesområdet og vilkår for bruk vil beskrives nærmere i veiledning til 

bestemmelsene.  

 

6.1.3. Sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte tjenesteleveranser utført 

utenfor Norge 

 

Kontraktsbestemmelse – ordlyd  

[Veiledningstekst: Sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte tjenesteleveranser utført 

utenfor Norge kan benyttes ved tjenesteanskaffelser der hele eller deler av 

leveransen utføres utenfor Norge, og der risikoen for brudd på grunnleggende 

menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner er middels eller høy.      

Et anvendelsesområde er IT-tjenester som utføres helt eller delvis utenfor Norge. UKE 

vil i veiledning gi eksempler på eventuelle andre anskaffelsesområder der 

kontraktsvilkåret er relevant.   

Kravet bør ikke stilles i følgende tilfeller:  

- Ved tjenestekontrakter av kort varighet med verdi under EØS-terskelverdi 

eller 

- Dersom oppstilling av sosiale kontraktsvilkår for risikoutsatte 

tjenesteleveranser utført utenfor Norge i den aktuelle anskaffelsen, med 

stor sannsynlighet vil føre til en mislykket konkurranse. Dette kan for 

eksempel skyldes at markedet er umodent. Markedet vil være umodent når 

færre enn tre potensielle tilbydere kan ved kontraktstart oppfylle det 

sosiale kontraktsvilkåret for risikoutsatte tjenesteleveranser utført utenfor 

Norge. Vurderingen skal være basert på en markedsundersøkelse og skal 

dokumenteres i kontraktstrategien eller et tilsvarende dokument.] 

1. Sosiale kontraktsvilkår  

Følgende sosiale kontraktsvilkår gjelder for tjenesteleveranser utført utenfor Norge 

og omfattet av denne kontrakt.  

 

1.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og folkerettens regler 

Kommentert [MiiD28]: Kommentar til FIN:  

 
UKE har vurdert muligheten for å innta hele eller deler av forslag om 

ny seriøsitetsbestemmelse om forbud mot manglende respekt for 

retten til fagorganisering og retten til å føre kollektive forhandlinger 

(ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98) i alle kommunes tjeneste- og 

bygg- og anleggskontrakter over 500 000 kroner 

 

UKEs vurdering er at hensynet bak forslaget kan ivaretas ved å 

utvikle et nytt standardkrav i form av «forenklede sosiale 

kontraktsvilkår for risikoutsatte tjenesteleveranser utført utenfor 

Norge».  

 

Siden dette er et nytt område for sosiale krav, og de sosiale kravene 

omfatter mer enn bare retten til fagorganisering, har vi i denne 

omgangen gjort bestemmelsen frivillig  å bruke. 

 

Da det kan være vanskelig å forplikte store aktører som Microsoft til 

krav og metodikk som ikke er deres egne.  

 

Dette er også bakgrunnen for at det ikke er foreslått at kravet skal 

videreføres i avtaler som leverandøren inngår med underleverandører. 

Det vil likevel foreligge adgang til å følge opp leverandøren og deres 
tiltak for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i 

leverandørkjedene til Oslo kommune. 
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Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne 

kontrakt, herunder relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av.   

Tjenesteleveranser utført utenfor Norge som omfattes av denne kontrakt skal være 

utført under forhold som er i overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene 

gjelder i Leverandørens egen virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter: 

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon art. 32, ILO-konvensjon nr 138 

og 182) 

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr. 29 og 105) 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr 100 og 111) 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr. 

87 og 98). Der hvor konvensjon nr. 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal 

arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri 

og uavhengig organisering og forhandling 

 Arbeidsmiljølovgivningen i alle produksjonsland i leverandørkjeden der 

utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata og/eller 

ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer. Av særlige relevante 

forhold fremheves 1) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og 

sikkerhet, 3) regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) 

lovfestede forsikringer og sosiale ordninger 

 Forbud mot tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) 

 Retten til en rettferdig og god betaling (FNs Verdenserklæring for 

menneskerettigheter art. 23.3) 

 Retten til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og 

regelmessige ferier med lønn (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter 

art. 24) 

 Folkerettens regler som er knyttet til leveransen i denne kontrakt, herunder 

relevante FN-vedtak som Norge er forpliktet av.  

 

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, 

skal den høyeste standarden alltid gjelde.   

 

Leverandøren bør organisere arbeidet med å ivareta grunnleggende 

menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i tråd med internasjonalt anerkjente 

rammeverk som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og 

OECD veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 

1.2 Oppfølging 

Oppdragsgiver kan kreve at etterlevelse av punkt 1.1 dokumenteres ved en eller flere 

av følgende tiltak:  

1.2.1 Gi en oversikt over underleverandører og sentrale forretningsforbindelser som 

er involvert i gjennomføringen av denne kontrakt 

1.2.2 Delta i oppfølgingssamtale(r) med Oppdragsgiver, og eventuelt andre 

relevante interessenter. 

1.2.3 Kontroll av etterlevelse av kravene i punkt 1.1. Kontroll kan gjennomføres av 

Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger. 
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Dersom Leverandøren blir klar over forhold i strid med punkt 1.1 i leverandørkjeden, 

skal Leverandøren rapportere dette til Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.  

 

1.3 Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 1.1-1.2, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, 

gjelder følgende sanksjonsbestemmelser: 

1.3.1 Ved brudd på kravene i punkt 1.1-1.2 skal Oppdragsgiver og Leverandøren i 

dialog fastsette nødvendige og forholdsmessige tiltak for å rette bruddene 

innen rimelig frist. Dokumentasjon for retting av bruddene skal fremlegges 

skriftlig. 

1.3.2 Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sosiale kontraktsvilkår kan 

Oppdragsgiver heve kontrakten. 

 

Kontraktsbestemmelse – omtale  

Risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter 

kan også foreligge i tjenestekontrakter uten vareelement, særlig der leveransen 

oppfylles av arbeidere i land hvor det ikke er lovfestet et like sterkt arbeidstakervern 

som i Norge.  Byrådet ønsker en tydeliggjøring av at leverandører og 

underleverandører skal respektere arbeidstakernes rett til blant annet 

fagorganisering også i denne typen kontrakter. På denne bakgrunnen foreslås det i 

denne byrådssaken et helt nytt kontraktsvilkår som kan stilles i tjenesteleveranser 

der hele eller deler av leveransen utføres utenfor Norge og der risikoen for brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner er middels eller 

høy.  

 

De sosiale kontraktsvilkårene til risikoutsatte tjenesteleveranser gjøres i første 

omgang frivillige å benytte for kommunens virksomheter, og kravene til 

leverandørene er på nivå med de forenklede sosiale kontraktsvilkårene for 

varekontrakter. På området for rene tjenestekjøp, er ikke leverandørmarkedet like 

modent for sosiale krav som når det gjelder vareleveranser. Bestemmelsen anses 

derfor først og fremst å ha en pedagogisk verdi og en oppdragende effekt overfor 

leverandørene. Byrådet anser også at innføringen av kravet vil bidra til å styrke 

arbeidstakernes vern.   

 

Det må vurderes konkret i hver enkelt anskaffelse om det er behov for å oppstille 

sosiale krav og om markedet er modent for denne typen krav. Et eksempel på 

kontrakt hvor det kan være relevant å oppstille kontraktsvilkåret, er en kontrakt for 

IT-tjenester som utføres helt eller delvis av arbeidere utenfor Norge.  

 

Anvendelsesområdet og vilkår for bruk vil beskrives nærmere i veiledning til 

bestemmelsen.  

 

6.1.4. Alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav til risikoutsatte 

vareleveranser 

 

Kvalifikasjonskrav – ordlyd 
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[Veiledningstekst: Alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav skal som hovedregel 

benyttes ved alle vareanskaffelser som omfatter varer med middels eller høy risiko 

for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner.  

Forenklede sosiale kvalifikasjonskrav kan unntaksvis benyttes i tråd med gjeldende 

retningslinjer og veiledning.  

Det er utarbeidet veiledning og en sjekkliste for vurdering av dokumentasjon fra 

leverandører.]  

 

Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: 

Krav Dokumentasjonskrav 

1. Det kreves at leverandøren 

har implementert 

kvalitetssikringstiltak for 

styring av leverandørkjeden 

som muliggjør etterlevelse av 

sosiale kontraktsvilkår i  

kontraktens pkt. 1.1 

«Respekt for grunnleggende 

menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og 

folkerettens regler.» 

 

Med dette menes blant annet 

at leverandøren har 

retningslinjer, skriftlige 

rutiner og risikobaserte 

kontrolltiltak eller 

tilsvarende 

kvalitetssikringstiltak for 

styring av leverandørkjedene 

under denne kontrakt. 

 

Kvalitetssikringstiltakene 

skal muliggjøre oppfølgning 

av etterlevelse av 

grunnleggende 

menneskerettigheter, ILOs 

kjernekonvensjoner og 

folkerettens regler som er 

knyttet til leveransen i denne 

kontrakt, herunder relevante 

FN-vedtak som Norge er 

forpliktet av (se kontraktens 

punkt 1.1.  

 

1. a) Kopi av retningslinjer eller et 

tilsvarende dokument for styring av 

leverandørkjeden, som minimum 

omfatter en forpliktelse til å etterleve 

kravene i kontraktens pkt. 1.1, i egen 

virksomhet og i leverandørkjeden.  

 

1. b) En kort beskrivelse av hvordan 

leverandøren jobber med å formidle 

retningslinjene eller tilsvarende til 

underleverandører og andre 

forretningsforbindelser som er sentrale 

for høyrisikoleveransene omfattet av 

denne kontrakt. 

 

1. c) En kort beskrivelse, eller en kopi av 

skriftlige rutiner, som viser hvordan 

leverandøren gjennomfører  

risikovurderinger og kontrolltiltak i 

egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Dokumentasjonen bør vise hvordan 

leverandøren går frem for å identifisere 

og prioritere risiko for brudd på 

kravene i kontraktens punkt 1.1. 

Dokumentasjonen bør også gi en 

oversikt over aktuelle kontrolltiltak og 

sanksjoner ved brudd.  

 

1. d) En beskrivelse av 

sporbarhetssystemene som 

leverandøren vil bruke til å utføre 

kontrakten. Beskrivelsen skal angi 

hvilke metoder og/eller systemer som 

leverandøren bruker for å spore 

varenes opprinnelsesland og 

produksjonssted.  

 

Kvalifikasjonskrav – omtale  

Kommentert [KK29]: Kommentar til FIN: Veiledningen skal si 

noe om i hvilke tilfeller det kan være forholdsmessig å stille 

alminnelige eller forenklede sosiale kvalifikasjonskrav ved tjenester-, 

bygge- og anleggsanskaffelser. 
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De sosiale kvalifikasjonskravene vedtatt i byrådssak 1057/17 videreføres i denne 

saken som alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav for risikoutsatte vareleveranser. 

 

Alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav skal som en hovedregel benyttes i alle 

vareanskaffelser, uavhengig av verdi, som omfatter varer med middels eller høy risiko 

for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner.  

 

Dersom det etter en konkret vurdering er ønskelig å oppstille sosiale 

kvalifikasjonskrav i tjeneste- bygg- og anleggsanskaffelser, kan virksomhetene velge å 

gjøre dette såfremt det ikke vil virke konkurransebegrensende eller uforholdsmessig 

tyngende for leverandørene.   

 

Rettledning for bruk av alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav fremgår i veiledning.  

 

6.1.5. Forenklede sosiale kvalifikasjonskrav for risikoutsatte vareleveranser 

 

Kvalifikasjonskrav – ordlyd  

(Forenklede sosiale kvalifikasjonskrav kan i følgende situasjoner benyttes ved 

vareanskaffelser i stedet for alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav:   

- Ved vareanskaffelser under EØS-terskelverdi 

eller 

- Dersom markedet er umodent. Markedet vil være umodent der 

markedsundersøkelsen indikerer at færre enn tre potensielle tilbydere kan 

dokumentere å oppfylle alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav. Vurderingen 

skal dokumenteres i kontraktstrategien eller et tilsvarende dokument.  

 

Forenklede sosiale kvalifikasjonskrav bør ikke oppstilles der dette med stor 

sannsynlighet vil føre til en mislykket konkurranse. Vurderingen skal være basert på 

en markedsundersøkelse og skal dokumenteres i kontraktstrategien eller et 

tilsvarende dokument.  

Det er utarbeidet veiledning og en sjekkliste for vurdering av dokumentasjon fra 

leverandører.] 

 

Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner: 

Krav Dokumentasjonskrav 

1. Leverandøren skal ha vedtatt  

retningslinjer eller et tilsvarende 

dokument som muliggjør 

etterlevelse av sosiale 

kontraktsvilkår i  

kontraktens pkt. 1.1 .  

 

Retningslinjene skal gjelde for 

egen virksomhet og for 

leverandørkjeden og minimum 

dekke en forpliktelse til å 

etterleve grunnleggende 

menneskerettigheter, ILOs 

1. Kopi av retningslinjer eller et 

tilsvarende dokument.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentert [KK30]: Kommentar til FIN: Veiledningen skal si 

noe om i hvilke tilfeller det kan være forholdsmessig å stille 

alminnelige eller forenklede sosiale kvalifikasjonskrav ved tjenester-, 

bygge- og anleggsanskaffelser. 
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kjernekonvensjoner og 

folkerettens regler som er knyttet 

til leveransen i denne kontrakt, 

herunder relevante FN-vedtak som 

Norge er forpliktet av (se 

kontraktens punkt «Respekt for 

grunnleggende 

menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter og 

folkerettens regler. 

 

2. Leverandøren skal ha utarbeidet 

en tiltaksplan eller tilsvarende for 

å påse at leverandørens  

retningslinjer eller tilsvarende 

etterleves i egen virksomhet og i 

leverandørkjeder for 

høyrisikoleveransene i denne 

kontrakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kopi av tiltaksplanen eller en kort 

beskrivelse av relevante tiltak som 

skal iverksettes i 

kontraktsperioden.  

 

Dokumentasjonen bør blant annet: 

- vise hvordan leverandøren vil 

jobbe for å sikre at retningslinjene 

eller tilsvarende implementeres i 

egen virksomhet og formidles til 

underleverandører og eventuelle 

andre forretningsforbindelser som 

er sentrale for 

høyrisikoleveransene i denne 

kontrakt,  

- gi en oversikt over aktuelle 

kontrolltiltak for å etterstrebe 

etterlevelse av retningslinjene, 

samt gi en oversikt over 

potensielle tiltak ved brudd på 

retningslinjene 

 

Kvalifikasjonskrav - omtale 

Byrådet foreslår i denne byrådssaken å oppstille forenklede sosiale kvalifikasjonskrav 

til risikoutsatte vareleveranser.  

 

De forenklede sosiale kvalifikasjonskravene er nye i denne byrådssaken og foreslås på 

bakgrunn av hensynet til forholdsmessighet. De forenkelde sosiale 

kvalifikasjonskravene kan benyttes i stedet for alminnelige sosiale kvalifikasjonskrav i 

vareanskaffelser under EØS-terskelverdi eller dersom leverandørmarkedet er 

umodent.  

 

Det åpnes også for at sosiale kvalifikasjonskrav kan unntas helt dersom oppstilling av 

forenkelde sosiale kvalifikasjonskrav med stor sannsynlighet vil føre til mislykket 

konkurranse. Unntaket er ment som en sikkerhetsventil. Vurderingen av å unnta 

sosiale kvalifikasjonskrav i risikoutsatte vareleveranser skal være basert på funn i 
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markedsundersøkelse og må dokumenteres av den enkelte virksomheten i 

kontraktstrategien eller et tilsvarende dokument. 

 

7. Veiledning til sentrale seriøsitetsbestemmelser og sosiale vilkår 

For å sikre effektiv og enhetlig praktisering av de mest sentrale 

seriøsitetsbestemmelsene og sosiale vilkår i kommunens virksomheter, er det 

utviklet veiledning til de mest sentrale bestemmelsene. Den vil bli oppdatert i 

henhold til endringer foretatt i nærværende sak. Veiledningen vil inngå som en 

del av Oslo kommunes elektroniske anskaffelsesveileder. 

 

8. Samlet oversikt over kommunens seriøsitetsbestemmelser og sosiale 

vilkår 

For å få en samlet og lett tilgjengelig oversikt over alle standard 

seriøsitetsbestemmelser og sosiale vilkår som gjelder for kommunens kjøp av 

varer, tjenester, bygg og anlegg, er alle bestemmelsene tatt inn i vedlegg X og 

X til nærværende byrådssak. 

 

9. Evaluering av innførte seriøsitetskrav 

Kommunens seriøsitetskrav og sosiale vilkår vil kontinuerlig være gjenstand 

for vurdering med hensyn til effekt i kampen mot arbeidslivskriminalitet og 

sosial dumping. Ved behov vil det bli foretatt justeringer i vilkårene for å 

styrke effekten. Det vil bli foretatt en større gjennomgang, evaluering og 

vurdering av kommunens seriøsitetskrav og sosiale vilkår etter at de har virket 

i tre år. 

 

10. EHA-området 

Oslomodellen er implementert innen EHA-sektoren gjennom byrådssak 

1006/19 med tilpasninger som ivaretar denne sektorens særegenheter. Etter 

at denne byrådssaken har blitt vedtatt, forutsettes det at byrådsavdeling for 

eldre, helse og arbeid (EHA) foretar nødvendige endringer i 

seriøsitetsbestemmelsene på eget område. 

 

11. Lover og regelverk, tidligere vedtak 

Det vises til byrådssak 1057/17 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes 

anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg (Oslomodellen) og 

byrådssak 1006/19 (Oslomodellen i EHA-sektoren) for oversikt over lover, 

regelverk og tidligere vedtak på dette området.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Erfaringer med Oslomodellen viser at innføring av seriøsitetsbestemmelser 

ikke har medført negative økonomiske konsekvenser for Oslo kommune. Det er 

imidlertid viktig å være klar over at oppfølging av Oslomodellen krever 

ressurser og kompetanse både hos leverandører og i kommunens 

virksomheter.  

 

Kommentert [MiiD31]: Kommentar FIN: må tilpassses denne 

byrådssaken 
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På generelt grunnlag kan man si at jo flere krav man stiller, desto mer 

krevende blir det å følge opp kontraktene – selv med verktøy som HMSreg. 

Selve utvidelsen av Oslomodellen og endringene i kontraktsvilkårene som 

foreslås i denne byrådssaken antas imidlertid å gjøre det lettere å følge opp 

kontraktsbestemmelsene, hvilket også antas styrke effekten av Oslomodellen. 

 

Vedtakskompetanse 

I henhold til reglement for byrådet, jf. bystyresak 65/2016, jf. bystyresak 

96/2016 § 3-1 siste ledd, har bystyret delegert til byrådet å vedta 

administrative regelverk som omhandler støttefunksjoner for 

administrasjonen.  

 

Rapporteringsordning 

Det legges i denne saken ikke opp til noen spesiell rapporteringsordning.  

 

Byråden for finans innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 

 

1.  

Følgende standardkontrakter vedtas for Oslo kommune: 

Norsk Standard (NS) 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige 

kontrolloppdrag og tilhørende kontraktsformular vedtas i nærværende sak 

som ny standardkontrakt for Oslo kommune. Kontrakten er obligatorisk for 

kommunens virksomheter å benytte ved anskaffelser over kr 500 000 ekskl. 

mva., dersom kontrakten dekker det aktuelle anskaffelsesområdet.  

 

Ny databehandleravtale fra Digitaliseringsdirektoratet vedtas i nærværende 

sak som ny standard databehandleravtale for Oslo kommune. 

 

Tidligere vedtatte standardkontrakter i byrådssak 1057/17 viderføres i denne 

byrådssaken. 

 

Nedenfor følger en oppdatert oversikt over standardkontrakter som er 

obligatoriske å benytte på kontraktsområder som dekkes av den aktuelle 

kontrakten:  

 

 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer og tilhørende 

kontraktsformular 

 Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester 

og tilhørende kontraktsformular 

 Statens standardkontrakt for konsulentoppdrag (selvstendig ansvar for en 

ferdig leveranse/oppdrag) 

 Statens standardkontrakter for konsulentbistand (bistand uten ansvar for 

ferdig leveranse/sluttprodukt) - SSA-B og SSA-B enkel 
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 Statens standardkontrakter for IT-anskaffelser. (Den av Statens 

standardavtaler for IT-anskaffelser som er mest anvendelig skal benyttes.) 

 Norsk Standard (NS) 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

prosjekteringsoppdrag og tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid og tilhørende 

kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

byggelederoppdrag og tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

uavhengige kontrolloppdrag og tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8405: 2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt og 

tilhørende kontraktsformular 

 Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt og 

tilhørende kontraktsformular (som alternativ til NS 8405) 

 Norsk Standard (NS) 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

totalentrepriser og tilhørende kontraktsformular 

 Databehandleravtale (Digdir) 

 

 

2.  

 

Følgende standard kontraktsvilkår vedtas som utformet i vedlegg xx til 

nærværende byrådssak som obligatoriske for Oslo kommunes tjeneste- og 

bygg- og anleggskontrakter på områder der det allerede finnes vedtatte 

standard kontrakter og på områder der det ikke finnes vedtatt 

standardkontrakter: 

 

I anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. er følgende krav obligatoriske: 

 Krav om betaling til bank 

 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant 

betaling 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

 

I anskaffelser over kr 500 000 ekskl. mva er følgende krav obligatoriske:  

 Lærlingkrav 

Lærlingkrav skal stilles i kommunens kontrakter på fagområder der det er 

behov for læreplasser. Lærlingkravet skal stilles i kontrakter med en verdi 

over den nasjonale terskelverdien (p.t. 1,3 millioner kroner) og varighet over 3 

måneder. 

 Krav til Internkontroll - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) (gjelder 

på kontraktsområder der relevante lovkrav kommer til anvendelse) 

 Krav om HMS-kort (på kontraktsområder der det foreligger plikt til å 

benytte HMS-kort) 

Kommentert [MiiD32]: Kommentar til FIN: Tatt fra 1057/17. 

Dette punktet må oppdateres når vi har valgt alternativt virkeområde 
for oslomodellens bestemmelser jf. punkt 4.  
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 Krav om betaling til bank  

 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister (på 

kontraktsområder der slik registrering er mulig)  

 Revisjon  

 Krav om bruk av fast ansatte i minst 80 % stilling 

 Krav vedrørende bruk av innleid arbeidskraft  

 Krav om faglærte håndverkere (i kontrakter der det benyttes 

håndverkere e.l.) 

 Begrensning i antall ledd underleverandører  

 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

 Tilgang til og overføring av data fra Leverandør (gjelder i kontrakter der 

det benyttes HMS-kort og HMSREG) 

 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant 

betaling 

 Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister  

 Utdypende krav til faktura   

 Oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger – utvidet skatteattest 

 Bestemmelse om brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser  

 Bestemmelse om brudd på konkurranselovgivningen  

 Elektronisk faktura  

 Innrapportering av utenlandske arbeidere 

 Bestemmelse om mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for 

senere konkurranser  

 

Bestemmelsenes ordlyd fremgår av saksfremstillingen og vedlegg til denne 

saken. 

 

Byrådet vedtar endringer i ordlyden i seriøsitetsbestemmelser i tråd med det 

som fremgår av saksfremstillingen og vedlegg til denne saken.  

 

Tilsvarende endringer skal foretas i kontraktsbestemmelser som omfattes av 

byrådssak 1006/19 så langt de passer. 

 

3.   

Følgende bestemmelser vedtas  - som utformet i vedlegg xx under «Oslo 

kommunes sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser»: 

 

- I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende 

menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, 

skal det tas inn sosiale kontraktskrav med sikte på å forhindre slike brudd. 

- Det skal stilles kvalifikasjonskrav til leverandøren som sikrer at 

leverandøren er i stand til å følge opp sosiale kontraktskrav i leverandørkj 

eden til risikoutsatte varekontrakter. 

 

Kommentert [MiiD33]: Kommentar til FIN: Tatt fra 1057/17, 

dette må justeres i tråd med nye krav 
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4.   

Tilsvarende sosiale kontraktskrav som i punkt 3 skal stilles til leverandører i 

bygg- og anleggs- og tjenestekontrakter med verdi over kr 500 000, der det er 

risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs 

kjernekonvensjoner i leverandørkjeden. 

 

5.   

I tjenestekontrakter på områder der kommunen ikke har vedtatt 

standardkontrakt, skal det stilles lærlingekrav etter samme mønster som 

lærlingekravene som stilles på områder der kommunen har vedtatt 

standardkontrakt. 

 

6.   

Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjemekonvensjoner, eller som 

benytter underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra 

oppdrag for Oslo kommune. Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i 

kontraktsperioden skal medføre heving av kontrakten. 

 

7.   

Det kan maksimalt åpnes for ett ledd underleverandører i vertikal kjede ved 

oppfyllelse av bygg-, anleggs og tjenestekontrakter med Oslo kommune. 

Kommunens virksomheter kan gjøre unntak fra kravet i konkurransegrunnlaget 

av markedsmessige hensyn, og i kontraktsperioden i tilfeller der uforutsette 

eller spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført 

kontrakten - men ikke i større grad enn det som er strengt nødvendig. 

 

8.    

Alle bygg- og anleggsplasser der kommunens virksomheter er byggherre skal 

tydelig merkes med Oslos byvåpen og kommunenavn, slik at det tydelig 

fremgår for publikum at bygg- og anleggsarbeidene foregår i regi av Oslo 

kommune. 

 

9.   

Alle virksomheter som er en del av rettssubjektet Oslo kommune pålegges å 

bruke vedtatte standardkontrakter, med tilhørende 

kontraktsformularer/bilagsformular der slike er utarbeidet, når de foretar 

anskaffelser av varer, tjenester eller bygg og anlegg til en verdi over  

kr 500 000 på områder som omfattes av standardkontraktene. 

 

10.   

Det delegeres til den enkelte byråd å godkjenne avvik fra vedtatte standard 

kontraktsvilkår der underliggende virksomhet på bakgrunn av tungtveiende 

Kommentert [MiiD34]: Kommentar til FIN: Tatt fra 1057/17. 

Dette må justeres i tråd med nye krav. 

Kommentert [MiiD35]: Kommentar til FIN: Dette punktet må 

oppdateres når vi har valgt alternativt virkeområde for oslomodellens 
bestemmelser jf. punkt 4. 

Kommentert [MiiD36]: Kommentar til FIN: Tatt fra 1057/17. 

Dette må justeres i tråd med nye krav. 

Kommentert [MiiD37]: Tatt fra 1057/17. Dette må justeres i tråd 

med nye krav. 
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hensyn har et dokumentert særskilt behov for å fravike standard 

kontraktsvilkår i den aktuelle konkurransen.  

 

11.  

Byråden for finans gis fullmakt til å foreta de endringer av standard 

kontraktsvilkår og standard sosiale kvalifikasjonskrav  som anses nødvendig 

for å ivareta de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter samt mindre 

endringer av ikke-prinsipiell karakter.   

 

12.  

Vedtakene i følgende saker oppheves: 

Byrådssak 1057/17 

 

 

Byrådsavdeling for finans, den  

 

 

Einar Wilhelmsen 

 

Byrådet tiltrådte innstillingen fra byråden for finans. 

 

Byrådet, den  

 

 

Raymond Johansen  

 

 

 

 

Vedlegg tilgjengelig på 

Internett: 

1. Seriøsitetsbestemmelser for 

tjeneste- og bygg- og 

anleggskontrakter som dekkes av 

områder for vedtatte 

standardkontrakter i Oslo 

kommune 

 

2. Seriøsitetsbestemmelser for 

tjeneste- og bygg- og 

anleggskontrakter som ikke 

dekkes av områder for vedtatte 

standardkontrakter i Oslo 

kommune 

 

3. Sosiale vilkår for risikoutsatte 

Kommentert [MiiD38]: Kommentar til FIN: Se på muligheten 

for å utvide fullmakten enda mer, særlig ref. sosiale krav.  

Kommentert [MiiD39]: Kommentar til FIN: Tatt fra 1057/17. 
Dette må justeres 
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leveranser 

 

5. Kontraktsformular for varer 

6. Standard kontraktsvilkår for 

håndverkertjenester 

7. Kontraktsformular for 

håndverkertjenester 

8. Kontraktsformular NS 8401 

prosjekteringsoppdrag 

9. Kontraktsformular NS 8402 

rådgivningsoppdrag 

10. Kontraktsformular NS 8403 

byggelederoppdrag 

11. Kontraktsformular NS 8404 

for uavhengige kontrolloppdrag 

12. Kontraktsformular NS 8405 

bygg- og anleggsarbeider 

13. Kontraktsformular NS 8406 

bygg- og anleggsarbeider - 

forenklet 

14. Kontraktsformular NS 8407 

totalentreprise 

15. Bilagsformular til SSA-

avtalene 

16. Databehandleravtale 

 

Vedlegg ikke tilgjengelig på 

Internett: 

Ingen 
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