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Fellesforbundets landsmøte 2019:

Fortsatt kamp mot useriøse aktører
Det offentlige har som stor innkjøper et særdeles stort ansvar i kampen mot 

useriøse aktører. Kommuner, fylker og stat legger viktige føringer på innhold og 

forutsetninger for offentlige anskaffelser og anbud. Gjennom regler og 

standarder må det offentlige legge lista på et nivå som hindrer sosial dumping og 

setter nye standarder for seriøsitet hos leverandører. Dette er gjort i de anbefalte 

reglene for offentlige innkjøp fra byggenæringen fra partene sammen med KS, 

samt ved lokalt forsterkede krav som i Skiensmodellen, Telemarksmodellen og 

Oslomodellen, for å nevne noen. Dette har en positiv smitteeffekt på resten av 

næringslivet og tvinger aktører til å opptre seriøst. Modellene har alle det til 

felles at de setter krav som beveger næringslivet i riktig retning. 

Fellesforbundet skal fortsette arbeidet for at flere offentlige aktører baserer 

sine anbud og innkjøp på gode og strenge regler, og jobbe for at partene 

etablerer bransjevise standarder og seriøsitetsregler for å forhindre sosial 

dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter. Vi skal også 

jobbe for at offentlige innkjøpere bruker leverandører med tariffavtale. Det 

samme vil gjelde for store private aktører.
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Hvorfor er seriøsitetskrav til  

offentlige anskaffelser så viktig? 

 Offentlige oppdrag utgjør en stor del av 

omsetningen i enkelte bransjer

 40 % i bygg og anlegg

 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser virker 

strukturerende på hele bransjer

 Samfunnsansvar! 
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Seriøsitetsbestemmelser

 2015: Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening 

(BNL), KS (kommunesektorens organisasjon) og Direktoratet 

for forvaltning og ikt (Difi) lanserte seriøsitetsbestemmelser 

for bygg- og anleggskontrakter.

 Anbefalte minstestandarder

 170 kommuner har innført bestemmelsene

 En rekke kommuner har egne modeller, som f.eks. Skien 

og Oslo.

 2018: Partene ble enige om reviderte og omforente 

seriøsitetsbestemmelser

 Høsten 2019: Fellesforbundet og BNL enige om utkast til nye 

og justerte omforente seriøsitetsbestemmelser – og inviterte 

KS til en prosess rundt dette. 

5



Nye anbefalte seriøsitetsregler BNL og FF:

 50% av alt byggearbeid skal utføres av fagarbeidere

 10 % av alt byggearbeid skal utføres av lærlinger

 Alle utførende ledd skal være godkjente lærebedrifter.

 Krav om bruk av fast ansatte i minst 80% stilling

 Begrensning i bruk av innleie

 Dokumentasjon på at innleien er lovlig og godkjent av 

tillitsvalgte

 HMS-opplæring

 Reise, kost og losji skal betales og det skal defineres 

bosted til innleide
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Nye anbefalte seriøsitetsregler BNL og FF:

 Dokumentere lønns- og arbeidsvilkår, herunder OTP

 Dokumentere lovpålagt yrkesskadeforsikring

 Forbud mot kontanter

 Tiltak mot svart arbeid

 Respekt for fagorganisering (ILO 87 og 98)

 Anbefaler bruk av HMS-reg, eller lignende
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Noen spørsmål:

 Effekten av seriøsitetsbestemmelsene?

 Hvor langt kan bestemmelsene gå? Og hva er «for langt», 

og eventuelle konsekvenser? 

 Forvirrende med alle de forskjellige modellene?
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