Vurdering av kontroll

Dette skjema skal gjennomgås én gang pr. måned. Resultatet synliggjøres i
månedsrapporten/referat fra SHA-koordineringsmøte. Se for øvrig prosedyren «Påseplikten
og det selvstendige kontrollansvar». Det understrekes at virksomheter som eventuelt faller
utenfor den forskriftsfestede påseplikt må vurderes på selvstendig grunnlag i forhold til
risikomomentene i punkt 3.

1. Vi har påseplikt

I tilfeller der vi har påseplikt skal vi innhente dokumentasjon som vurderes sammen med
vårt kjennskap til aktuelle entreprenør/leverandør og andre risikofaktorer som fremgår i
punkt 3. Skjema «Dokumentert kontroll av lønns.- og arbeidsvilkår» anvendes etter behov.
Kontrollene skal blant annet baseres på kopi av arbeidsavtaler, lønnsslipper og timelister for
arbeiderne. Det foretas en risikovurdering med følgende handlingsalternativer:
1. På bakgrunn av faktisk kontroll og den risikovurdering som fremgår av punkt 3 anser
vi dette kontrollnivået som tilstrekkelig.
2. Det er avdekket forhold som nødvendiggjør ytterligere kontroll.
3. Det er ikke gjennomført kontroll dokumentert i skjemaet «Dokumentert kontroll av
lønns- og arbeidsvilkår» i perioden.

Ved alternativ 2 skal det nye kontrollnivå beskrives. Alternativ 3 kan benyttes når det ikke
har vært endringer i risikobildet siden forrige kontroll. Det bemerkes at nye mannskaper på
byggeplassen gir alltid en endring i risikobildet.
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2. Vi har ikke påseplikt
I tilfeller der hovedentreprenør har påseplikt skal vi gjennomgå dokumentasjon for
underentreprenører sammen med hovedleverandøren. Skjema «Dokumentert kontroll av
lønns.- og arbeidsvilkår» anvendes etter behov.
Kontrollene skal blant annet baseres på kopi av arbeidsavtaler, lønnsslipper og timelister for
arbeiderne. Det foretas en risikovurdering (se pkt. 3) der det er viktig å vurdere
hovedentreprenørens rutiner på området. Det foretas for øvrig en risikovurdering med
følgende handlingsalternativer:
1. På bakgrunn av faktisk kontroll, hovedentreprenørens innarbeidede rutiner rundt
påseplikten og den risikovurdering som fremgår av punkt 3 anser vi dette
kontrollnivået som tilstrekkelig.
2. Det er avdekket forhold som nødvendiggjør ytterligere kontroll.
3. Det er ikke gjennomført kontroll dokumentert i skjemaet «Dokumentert kontroll av
lønns- og arbeidsvilkår» i perioden.

Ved alternativ 2 skal det nye kontrollnivå beskrives. Alternativ 3 kan benyttes når det ikke
har vært endringer i risikobildet siden forrige kontroll. Det bemerkes at nye mannskaper på
byggeplassen gir alltid en endring i risikobildet.
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3. Risikomomenter



Gjennomgang av dokumentasjon
I tilfeller der hovedentreprenøren har påseplikt er
den overordnede vurdering om hovedentreprenøren kan dokumentere gode rutiner
og kontrollaktivitet på relevant nivå.



Kjennskap til firma som seriøst og lovlydig



Fra hvilket land kommer virksomheten



Høy andel utenlandsk arbeidskraft



Hva slags type arbeid utfører virksomheten



Hvor mange arbeidstakere er ansatt



Baseres på innleid arbeidskraft/underleverandører



Anvender små firmaer, enkeltmannsforetak



Dårlig oppfølgning av fremdriftsplan
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