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Regjeringens strategi mot 

arbeidslivskriminalitet 
Regjeringen ønsker å bekjempe 

arbeidslivskriminalitet og 

fremme seriøse og gode 

arbeidsforhold  

 

Offentlige innkjøp er et viktig 

strategisk verktøy  
«Beste praksis-veiledning» 

Begrensning i antall ledd 

underleverandører 

Lærlinger  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Anskaffelsesportalen 



Anskaffelsesportalen forts.  

www.anskaffelser.no  

Vår hovedkanal ut til landets innkjøpere 

Fra prosessveiledning til tema-/bransjespesifikk 

informasjon og veiledning 

Eksempler, maler, verktøy, nyheter 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

http://www.anskaffelser.no/


Fagside om sosial dumping 



Fagside om sosial dumping forts. 

Hvordan motvirke 

sosial dumping steg 

for steg i 

anskaffelsesprosessen 

Beste praksis veileder  
Beste praksis fra renhold og 

bygg- og anlegg 

Særlig fokus på oppfølging. 

Oppfølgings-

/kontrollmetodikk i opptil tre 

trinn 

Direktoratet for forvaltning og IKT 





Fagside om sosial dumping forts.  

Maler og verktøy 

Kontraktskrav for lønns- og 

arbeidsvilkår 

Egenrapporteringsskjema 

Risikovurderingsverktøy 

Mal for 

dokumentasjonsgjennomgang 

Mal for rapport etter kontroll 

Eksempler fra offentlige 

oppdragsgivere 

 

 

 

 

 



E-læringskurs: hvordan unngå sosial dumping i 

offentlige anskaffelser? 

Innføring i oppfølging av 

forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter og annet 

relevant regelverk 

Filmer, spørsmål og 

utdypende informasjon 

om sosial dumping i 

offentlige anskaffelser  

Praktisk tilnærming 

 

 



Bransjespesifikk veiledning 

Bygg og anlegg 

Seriøsitetsbestemmelser 

 

Renhold  

I ferd med å utvikle 

maler og verktøy 

 

 



 

Bakgrunn for veiledning til bruk i 

renholdskontrakter 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Allmenngjort område  

Uansett verdi: forskrift om informasjons- og  

påseplikt og innsynsrett kommer til anvendelse 

Sikre etterlevelse av lønns- og arbeidsvilkår som følger av 

forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler 

Over terskelverdi: forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter kommer til 

anvendelse  
 

 

 

 

 

           



Når gjelder forskrift om lønns- og 

arbeidsvilkår? 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Type virksomhet Bygge-, anlegg- og 

tjenestekontrakter 

Statlig < 1,1 mill. ekskl. mva. 

Kommunal  

 

 

 

< 1,75 mill. ekskl. mva. 
Fylkeskommunal 

Offentligrettslig organ 



Bakgrunn for veiledning til bruk i 

renholdskontrakter forts. 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Riksrevisjonen: Det gjennomføres lite oppfølging 

av lønns- og arbeidsvilkår i renholdskontrakter 

og det er behov for mer kompetanse om relevant 

regelverk 

Arbeidstilsynets tilsyn med bestillere av 

renholdstjenester: 
Viser at få har kunnskap om regelverket som følger av 

allmenngjøringsloven.  

2014: Kun 27 % av kontrollerte bestillere hadde tilstrekkelige 

system og rutiner som ivaretar påseplikten.  

2015: Forbedring, men kun 39 %                                                                                                             

        Kilde: Arbeidstilsynets årsrapport 2014 og 2015 



Arbeidsprosess for utarbeidelse av 

veiledning til bruk i renholdskontrakter 

Kartlegging av utfordringer knyttet til oppfølging 

av lønns- og arbeidsvilkår i renholdskontrakter 
Workshop med nettverksgruppe bestående av kommuner og 

statlige virksomheter 

Innhenting av eksisterende rutiner for oppfølging 

av lønns- og arbeidsvilkår i renholdskontrakter 

Referansegruppemøter 

Testing av utarbeidet veiledning i 

nettverksgruppen 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Erfaringer fra workshop  

Påseplikten er et diffust 

pålegg 

Hvordan skal man 

gjennomføre påseplikten med 

best resultat? 

Påseplikten må være en 

integrert komponent i 

arbeidsprosessen  

 

 



Erfaringer fra workshop forts.   

Umulig å se gapet mellom 

prisen som gis og hvor mange 

timer som renholder faktisk har 

arbeidet 

Når du er ute i felten og 

gjennomfører stedlig kontroll er 

det mye du må forstå. ”Det 

kreves nesten 

granskningskompetanse for å 

utføre stedlig kontroll” 

 



Videre prosess:  

Utarbeide konkret veiledning om:  
Gjennomføring av kontroll i renholdskontrakter 

Gjennomføring av risikovurdering i renholdskontrakter 

System for påseplikt 

Vil resultere i mal(er)/verktøy: 
Mal: rutine/system for gjennomføring av påseplikten i 

renholdskontrakter 

Sjekklister til bruk i oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i 

renholdskontrakter 

 



Kontaktinformasjon:  

Maren Grevstad Pettersen 

E-post: mgp@difi.no  

Tlf: 41 56 14 33  

 

mailto:mgp@difi.no

