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OSLO KOMMUNES SERIØSITETSBESTEMMELSER 

 

Dette dokumentet inneholder kun seriøstetsbestemmelsene fra Oslo kommune som er vurdert 

som relevante for den før-kommersielle anskaffelsen om utvikling av nye fallunderlag. 

 

Krav om betaling til bank 

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 for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelse. 

 

Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

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, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter 

til reise, kost og losji.  

 

Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår 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. 2 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. 
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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.  

 

Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling 

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 for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

 

Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser 

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. 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 for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

Brudd på konkurranselovgivningen 
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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 for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

Innrapportering av utenlandske arbeidere  

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, er 

leverandørens ansvar og skal betales av ham. 

 

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

 

Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  

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 for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 


