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Formål 
Redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping innen bygg- og 

anleggsvirksomhet der Oslo kommune er byggherre 

 
• Strenge krav til og revisjon av lønns- og arbeidsvilkår 

• Krav til lærlinger 

• Begrenset bruk underleverandører 

• Lovlighetsteam – samarbeid med kontrolletatene 

• Samarbeidsavtale med Skatt øst 

• Sentralt system for elektroniske mannskapslister 

2 



Bygg og anlegg i bred forstand 

Byggeplasser 

(avsperrede) 

Skoler 

(drift og vedlikehold) 

Omsorgsbygg 

(drift og vedlikehold) 

Leiligheter 

(drift og vedlikehold) 

Andre bygg 

(drift og vedlikehold) 

Andre bransjer 

(eks. renhold) 

Tradisjonelle bygg og anlegg med adgangskontroll 

STATUS: mye gjøres i dag, men potensial for forbedring 

«Byggeplasser» uten inngjerding. 

Rehabilitering, vedlikehold under rammeavtaler 

(håndverkertjenester), osv.  

 

STATUS: Stort potensial for endring og forbedring 
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Svært liten grad av kontroll i dag 

STATUS: Stort potensial for endring og forbedring 



Kjernesystem basert på HMS-kort 
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Sjekk av HMS-kort 

(arbeidstaker/arbeidsgiver) 

byggekort.no 

• Godkjenning 

• Varsling 

• Kontroll 

• Analyser 

Enhetsregisteret 

HMSreg.no Registreringer 

Inn/ut 

registering 
adgangs-kontroll 

lukkede 

byggeplasser 

Inn/ut 

registering 
lesere på åpne 

lokasjoner 

Inn/ut 

registering 
mobilapp 

Kredittrating, 

skatteopplysninger  



Juni  

2016 

Høsten  

2016 

Februar-  

mai 2017 

Juni  

2017  

Høsten  

2017  

Prosess og status 

• Signert kontrakt med leverandør juni 2016 – Omega AS Anskaffelsen 

Utvikling av 

systemet 

Pilot 

Implementering 

Videreutvikling 

• Klar for akseptansetest desember 2016 

• Pilot hos UBF, OBY, BBY og UKE 

• Andre aktuelle virksomheter inkluderes 

• Etablere brukerforum for å diskutere videreutvikling av 

kontroll og rutiner, samt utvikling av systemet 
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Noen eksempler fra 
prototypen 



Verktøy for leverandøroppfølging gjennom hele prosjektets levetid 
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OPPSTART KONTRAKT 

Alle leverandører ligger registrert med 

informasjon om økonomisk status, OBS-

liste oppføring og tidligere avvik 

Mannskap registreres direkte i HMSREG 

Automatisk sjekk mot byggkort.no  

for godkjenning og gyldighet 

 

 
Målrettet 

oppfølging 

og kontroll 



Seriøse leverandører med gjennomføringsevne 



Mannskap registreres direkte i løsningen  

og sjekkes automatisk mot byggkort.no 



Verktøy for leverandøroppfølging gjennom hele prosjektets levetid 
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OPPSTART KONTRAKT 

Alle leverandører ligger registrert med 

informasjon om økonomisk status, OBS-

liste oppføring og tidligere avvik 

Mannskap registreres direkte i HMSREG 

Automatisk sjekk mot byggkort.no  

for godkjenning og gyldighet 

 

 
Målrettet 

oppfølging 

og kontroll 

KONTROLL 

 Oversiktslister hentes ut i sanntid 

Andel lærlinger beregnes og 

kontrolleres mot krav i kontrakt 

Aggregert arbeidstid følges og  

kontrolleres mot AML 

Avvik på mannskap og leverandører 

(ikke godkjente) flagges og varsles 
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Oversiktsliste i sanntid 



Kontinuerlig sjekk av HMS-kort for avvik på mannskap og leverandører 



Stikkprøver og stedlig kontroll 



Verktøy for leverandøroppfølging gjennom hele prosjektets levetid 
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OPPSTART KONTRAKT 

Alle leverandører ligger registrert med 

informasjon om økonomisk status, OBS-

liste oppføring og tidligere avvik 

Mannskap registreres direkte i HMSREG 

Automatisk sjekk mot byggkort.no  

for godkjenning og gyldighet 

 

 
Målrettet 

oppfølging 

og kontroll 

KONTROLL 

 Oversiktslister hentes ut i sanntid 

Andel lærlinger beregnes og 

kontrolleres mot krav i kontrakt 

Aggregert arbeidstid følges og  

kontrolleres mot AML 

Avvik på mannskap og leverandører 

(ikke godkjente) flagges og varsles 

KONTRAKTSOPPFØLGING 

Forenklet søknad om nye 

underleverandører direkte i HMSREG 

Leverandørkjedene tydeliggjøres ved 

kobling av mannskap og arbeidsgiver 
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Godkjenning av nye underleverandører med krav til fullmakt og 

erklæringer 



Tydeliggjøring av leverandørkjeder basert på innmeldte 

underleverandører og mannskap på byggeplass 



Verktøy for leverandøroppfølging gjennom hele prosjektets levetid 
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OPPSTART KONTRAKT 

Alle leverandører ligger registrert med 

informasjon om økonomisk status, OBS-

liste oppføring og tidligere avvik 

Mannskap registreres direkte i HMSREG 

Automatisk sjekk mot byggkort.no  

for godkjenning og gyldighet 

 

 
Målrettet 

oppfølging 

og kontroll 

KONTROLL 

 Oversiktslister hentes ut i sanntid 

Andel lærlinger beregnes og 

kontrolleres mot krav i kontrakt 

Aggregert arbeidstid følges og  

kontrolleres mot AML 

Avvik på mannskap og leverandører 

(ikke godkjente) flagges og varsles 

EVALUERING OG ERFARINGSDELING  

Leverandør gis en vurdering for 

utveksling av erfaring 

Avvik aggregeres pr leverandør og vil 

være nyttig for fremtidige prosjekter 

Erfaring deles i hele Oslo kommune 

 

KONTRAKTSOPPFØLGING 

Forenklet søknad om nye 

underleverandører direkte i HMSREG 

Leverandørkjedene tydeliggjøres ved 

kobling av mannskap og arbeidsgiver 

  



Erfaring og avvik deles i hele Oslo kommune 



Hvilke oppdragsgivere er i Oslo kommune nå? 



Hvor er det mannskap på jobb for Oslo kommune nå? 



Oppsummert 

Verktøyet gir støtte for: 

• Kontinuerlig avdekke uregelmessigheter 

• Risikobasert kontroll og oppfølging 

• Forebyggende arbeid 

Økt kvalitet i oppfølging: 

• På den enkelte kontrakt 

• For den enkelte virksomhet 

• For Oslo kommune totalt 


