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1 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER 

Både byggherren og totalentreprenøren anser som forpliktende verdier og skal bidra aktivt til 
at samfunnsansvar ivaretas, herunder: 

• Bekjempe enhver form for økonomisk- og arbeidslivskriminalitet 
• Ivareta arbeidstakernes rettigheter til lønn, arbeidsforhold mv. i tråd med lovgivning og 

inngåtte tariffavtaler 
• Respektere anerkjente menneskerettigheter og etiske standarder 
• Ta tilstrekkelig hensyn til virksomhetens interessenter og påvirkning på samfunn, 

økonomi og miljø 
• Praktisere åpenhet omkring beslutningsprosesser og virksomhetens påvirkning på 

samfunn, økonomi og miljø 

2 ANSVARLIG PERSON  

Totalentreprenøren plikter å utpeke en person som skal være ansvarlig for samfunnsansvar 
overfor byggherren.  

3 KRAV TIL SYSTEMER 

For å sikre at krav til samfunnsansvar implementeres og formidles på en tilfredsstillende måte, 
skal totalentreprenøren ha et etablert, implementert og kommunisert system som inneholder 
standarder for og/eller krav til samfunnsansvar, etiske retningslinjer, menneskerettigheter, 
lønns- og arbeidsvilkår regelverksetterlevelse, og transparente beslutningsprosesser.  

Totalentreprenøren skal etter krav fra byggherren kunne redegjøre for hvilke tiltak og løsninger 
som vil bli benyttet for å sikre styringen av samfunnsansvar i løpet av kontraktsperioden.  

4 REGELVERKSETTERLEVELSE OG FOREBYGGING AV ØKONOMISK, FINANSIELL, 
ARBEIDSRELATERT OG ORGANISERT KRIMINALITET 

Totalentreprenøren skal gjennom kontraktsarbeidet overholde tilsvarende krav som de som ble 
stilt i forbindelse med prekvalifiseringen (fremgår av kapittel E1.1 og E1.2). Totalentreprenøren 
skal ikke gjøre seg skyldig i økonomisk, finansiell, arbeidsrelatert eller organisert kriminalitet og 
skal forplikte sine ansatte og kontraktsmedhjelpere til å etterleve slikt regelverk.  

Totalentreprenøren skal sikre at det ikke forekommer sosial dumping i forbindelse med 
gjennomføring av kontraktsarbeidet, både for egne ansatte og kontraktsmedhjelpere.  
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5 ETISKE RETNINGSLINJER OG ANSVARLIGE INNKJØP 

I forbindelse med innkjøp har totalentreprenøren plikt til å ivareta reglene om samfunnsansvar 
gjennom evaluering av leverandører og underleverandører og til å overholde regelverk knyttet 
til bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og all annen ulovlig forretningsvirksomhet.  

Totalentreprenøren skal overholde byggherrens gjeldende etiske retningslinjer for leverandører 
og skal ha etablert, implementert og kommunisert egne etiske retningslinjer for sine ansatte og 
kontraktsmedhjelpere.  

Totalentreprenøren skal ha rutiner for å bekjentgjøre bestemmelser om samfunnsansvar og 
etiske retningslinjer og ha etablert et dokumentert system for overvåking, kontroll, oppfølging 
og styring av kontraktsmedhjelperes etterlevelse av reglene om samfunnsansvar og etiske 
retningslinjer.  

Risikovurderinger med hensyn til samfunnsansvar og ansvarlige innkjøp skal foretas i 
kontraktstiden og forelegges byggherren.  

Totalentreprenøren skal med jevne mellomrom gjennomgå kontraktsmedhjelpernes 
samfunnsansvarsdokumentasjon og plikter umiddelbart skriftlig å følge opp avvik overfor 
underentreprenører og leverandører. Totalentreprenøren skal sette en rimelig frist i skriftlig 
varsel for å iverksette en handlingsplan og dokumentere at avvik fra bestemmelsene om 
samfunnsansvar er lukket. 

6 RAPPORTERING  

Totalentreprenøren plikter kvartalsvis å rapportere om bedriftens arbeid med samfunnsansvar 
i henhold til bestemmelsene i denne.  

For prosjektet skal totalentreprenøren årlig rapportere til byggherren i tråd med 
rapporteringsprosedyren i GRI G4 (Sustainability Reporting Guidelines).  

7 INTERN- OG EKSTERNREVISJON 

Totalentreprenøren skal systematisk gjennomføre både interne revisjoner og verifikasjoner, 
samt eksterne revisjoner og verifikasjoner av sine kontraktsmedhjelpere under 
kontraktsperioden på samfunnsansvarsområdet slik det fremgår av kapittel C2 punkt 14.  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan i henhold til kapittel C2 punkt 14 
gjennomføre revisjon hos totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører og 
leverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om 
kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i 
underliggende ledd. Alle avtaler underentrepriser, leverandører og underleverandører inngår 
for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse om 
byggherrens rett til revisjon. 
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8 KONTROLL 

Totalentreprenøren skal gjennomføre kontroller med tanke på å avdekke økonomisk 
kriminalitet. 

9 SÆRLIGE SANKSJONER VED BRUDD PÅ SAMFUNNSANSVAR 

Dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser om samfunnsansvar i kapittel C2 
eller C4 skal totalentreprenøren umiddelbart rette opp forholdet etter byggherrens skriftlige 
varsel.  

Totalentreprenøren plikter å betale en konvensjonalbot fra tre dager etter byggherrens 
skriftlige varsel og frem til det aktuelle bruddet er rettet. Konvensjonalboten beløper seg til: 

• Kr 50.000 per dag per forhold for overtredelse av punkt 4, og 
• Kr 5.000 per dag per forhold for overtredelse av øvrige bestemmelser i kapittel C4 

Konvensjonalboten skal ikke medregnes i begrensningen av dagmulkt eller bøter etter øvrige 
bestemmelser i kontrakten. 

Dersom materialer eller komponenter er produsert i strid med bestemmelsene kan byggherren 
alternativt kreve omlevering og/eller utskiftning for totalentreprenørens regning. Byggherren 
kan også kreve erstatning for tap som følge av brudd på disse bestemmelsene. 

Totalentreprenøren har bevisbyrden for at bestemmelsene om samfunnsansvar er overholdt. 
De særlige sanksjonsbestemmelsene i dette punktet er ikke uttømmende. Bestemmelsene om 
byggherrens rettigheter i kontrakten for øvrig, herunder NS 8407 får også anvendelse. 
Konvensjonalbot nevnt over kan også anvendes sammen med sanksjonsbestemmelsen i kapittel 
C2. 

Gjentatte brudd og forsettlige brudd på kontraktbestemmelsene om samfunnsansvar er å anse 
som et vesentlig mislighold som gir byggherren rett til å heve kontrakten. Det samme gjelder 
dersom totalentreprenøren ikke har sørget for retting innen 60 dager etter at dette ble krevet i 
byggherrens skriftlige varsel. 
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