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Prosedyre for risikovurdering og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
hos leverandører / underleverandører / entreprenører /
underentreprenører (ref sosial dumping)

Formål

Formålet med prosedyren er å sikre bruk av seriøse entreprenører / underentreprenører, dvs å kontrahere entreprenører som
oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår, og eventuelt avdekke arbeidslivskriminalitet hos eksisterende leverandører og reagere
på dette.
 

Omfang

Om org bygg kal til enhver tid gjennomføre nødvendige tiltak for å forebygge og avdekke bruk av u eriøse leverandører /
underleverandører  / underentreprenører.
 

Ansvar/myndighet

JAA, EIE og PRO har an var for å følge opp pro edyren i henhold til an var fordeling i matri en nedenfor
 

Definisjon
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av
tariffavtalen.

 
Med underentreprenører menes det kun foretak som fysisk utfører arbeid på byggeplassene. Dette medfører at det ikke er
nødvendig å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos vareleverandører eller hos «administrativt» personell som Prosjektledere og
Byggeledere.

 

Beskrivelse/fremgangsmåte
 

Risikovurdering

 
Nye kontraktsparter
 

 
Ansvar
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I tidsrommet mellom tildeling og kontraktsignering skal Utvidet Skatteattest innhentes. Dette
gjøres også på underleverandører som er meldt inn som nødvendig for at leverandøren skal
være kvalifisert til oppdraget.
 
I etterkant av kontraktsignering må EIE og PRO foreta en overordnet risikovurdering av alle nye
kontraktsparter, herunder innmeldte underentreprenører, for å vurdere behovet for eventuell
kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.
 
Risikoen kan vurderes på bakgrunn av bl.a. Utvidet Skatteattest, Startbank, Offentlig Elektronisk
Postjournal (www.oep.no ), virksomhetens bransje og eventuelt tilgjengelig informasjon i
media.
                                              
Risikoen settes til 1 (lav risiko), 2 (middels risiko) eller 3 (høy risiko). Risikoen noteres i
oversiktsarket for leverandører.
 

 
 
JAA
 
 
Ansvarlig for
godkjenning av
UE i EIE og PRO

 

 
Underentreprenører
 

 
Ansvar

 
Mottatt søknad om godkjenning av underentreprenører skal inneholde fullmakt til å innhente
Utvidet Skatteattest. Denne innhentes for de til enhver tid aktuelle bransjer, foreløpig vurdert
som bygg- og anlegg, renhold og bilpleie.
 
Søknadsskjema, Utvidet Skatteattest, samt øvrig kunnskap om virksomheten (f.eks. Startbank, 
www.oep.no, bransje, media mv) danner grunnlaget for en overordnet risikovurdering.
 
Risikoen settes til 1 (lav risiko), 2 (middels risiko) eller 3 (høy risiko). Risikoen noteres i
oversiktsarket for leverandører.
 

 
 
Ansvarlig for
godkjenning av
UE i EIE og PRO

 

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

 
Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
 

 
Ansvar

 
Det skal gjennomføres kontroll av lønns- og arbeidsvilkår hos alle kontraktsparter og
underleverandører hvor risikoen er satt til 3 (høy risiko), jf over.
 
Kontroll skal gjennomføres så snart som mulig, og senest innen 3 måneder.
 
-       Dersom OBYs kontraktspart, Undervisningsbygg eller Boligbygg har gjennomført kontroll

hos en UE, og det legges frem dokumentasjon på gjennomført kontroll og resultatet av
kontrollen, må det vurderes om det er nødvendig for OBY å gjennomføre en egen kontroll.

 
Det skal i tillegg gjennomføres stikkprøvekontroller av lønns- og arbeidsvilkår hos andre
leverandører og underleverandører. Her kan bl.a. prosjektenes størrelse (beløp og tid) være et
utvalgskriterium.
 
Kontrollene kan gjennomføres i forbindelse med godkjenning av Underentreprenører eller
under selve kontraktsperioden.
 
EIE og PRO skal gjennomføre minimum 100 kontroller i året.
 

 
Ansvarlig for
godkjenning av
UE i EIE og PRO
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I alle kontroller bør følgende dokumentasjon innhentes og kontrolleres;
-       Arbeidskontrakt
-       Lønnsslipper med tilhørende timelister
Ovennevnte bes i utgangspunktet om for 2 til 4 navngitte personer for 2 til 3 måneder.
 
Andre forhold som kan være aktuelt å kontrollere er f.eks.
-       Forsikringer
-       Forskuddsutbetalinger
-       Lønnstrekk, f.eks. arbeidsklær, verktøy, bil eller bolig

o    boligkontroll bør foretas ved mistanke om sosial dumping, og arbeidsgiver holder
/  tar betalt for bolig. Antall personer som bor i boligen må vurderes i forhold
boligens størrelse, og kostnad må vurderes mot størrelse og kvalitet.

 
Innhentet dokumentasjon arkiveres i Public360, og resultatet av kontrollen noteres i eget ark,
som er tilgjengelig for de andre i foretaket og samkjøres med øvrige eiendomsforetak i Oslo
kommune.
 

 
 

 
Avdekkes avvik / brudd på vilkårene om lønns- og arbeidsvilkår skal sanksjoner (iht
kontraktsbestemmelsene) vurderes i samråd med JAA.
 
Videre må det vurderes hvorvidt saken skal sendes videre til Arbeidstilsynet, Kemneren, Skatt
Øst eller Politiet. Det må informeres internt i kommunen, til UKE, som vurderer om
virksomheten skal plasseres på kommunens OBS-liste.  
 

 

 

·         Det presiseres at ovennevnte gjelder kun kontroll av lønns- og arbeidsvilkår. Det vises til egen prosedyre for
byggeplasskontroll.

 

Referanser
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Vedlegg
 

Relaterte dokumenter
Mal - Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår for leverandører (ref sosial dumping)
Mal - Søknadsskjema for godkjenning av underentreprenør mht lønns- og arbeidsvilkår samt
fagkompetanse (ref sosial dumping)
Prosedyre for godkjenning av underleverandør / underentreprenører mht lønns- og arbeidsvilkår (ref
sosial dumping)
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