
  
   
 
 

Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
 
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne 

kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes 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.  

 
Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.  

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle 
underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over 
allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for de samme 
ansatte og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle 
underleverandører. 

På forespørsel fra oppdragsgiver er leverandør forpliktet til å fylle ut 
egenrapporteringsskjema. Egenrapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen én måned 
etter kontrakten er signert, med mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere 
ganger i løpet av kontraktsperioden. 
 
Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt 
om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet eller 
Petroleumstilsynet, ei heller overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er 
nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten 
gjelder også for rådgiverne. 
 
Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og/eller 
arbeidsvilkår, skal leverandøren uten opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. 
Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen 
Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.  
 



  
   
 
 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet innen den 
frist oppdragsgiver fastsetter. Der leverandøren selv oppdager slikt brudd gjennom 
internkontroll eller egen oppfølging av underleverandører, skal leverandøren uten opphold 
opplyse oppdragsgiver om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av 
oppdragsgiver.  
 
Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert.  
 
Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av 
oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom 
bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 
omkostninger for oppdragsgiver.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 
 
 

 

 


