
Forskrift om endring av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter  

 

 

I 

 

I forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

gjøres følgende endringer: 

 

 § 4 første ledd skal lyde: 

 

Forskriften får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter innenfor renhold, 

helse- og omsorg, hotell- og restaurant og transport, samt bygge- og anleggskontrakter, 

som overstiger 1 million kroner eks. mva. for statlige myndigheter og 1,6 millioner 

kroner eks. mva. for andre oppdragsgivere.  

 

§ 5 skal lyde: 

Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og 

eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og 

arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille 

krav om lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter om allmenngjøring. 

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 

oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til bestemmelsene om 

arbeidstid, lønn og dekning av reise, kost og losji i gjeldende landsomfattende tariffavtale 

for den aktuelle bransjen.  

Det skal fremgå av kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget at oppdragsgiver 

stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i tråd med bestemmelsene i annet og tredje ledd. 

Arbeidstilsynet skal kunne gi opplysninger om hvilke krav som gjelder i henhold til 

annet og tredje ledd. 

 

Nåværende § 5 annet og tredje ledd blir § 6 første og annet ledd og skal lyde: 

 

Oppdragsgiver skal i kontrakten kreve at leverandøren og eventuelle 

underleverandører på forespørsel må dokumentere at krav til lønns- og arbeidsvilkår 

som nevnt i 5 er oppfylt.  

        Oppdragsgiver skal i kontrakten forbeholde seg retten til å gjennomføre 

nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke 

etterlever vilkårene i § 5. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller 

underleverandøren til å oppfylle vilkårene.  

 

Nåværende § 6 første ledd blir tredje ledd og skal lyde: 

 

Oppdragsgiver skal opplyse om kravet til dokumentasjon og sanksjoner i 

kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget.  



 

 

 

II 

 

 

Endringene trer i kraft …. 

 

 


