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Hei 
  
Innspill til ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser 
  
Vedlagt ligger Oslo Universitetssykehus HF sin nye mal for Seriøsitetskrav til bruk i anskaffelser av 
entreprenører for bygge- og anleggsarbeider. 
  
Den er utarbeidet av Oslo universitetssykehus HF med bistand fra Sykehusinnkjøp HF divisjon sør-øst 
avdeling bygg prosjekt. For innspill, kvalitetssikring og vurdering av ulike løsningsforslag har vi også 
involvert både interne og eksterne ressurser fra blant annet Sykehusbygg HF og andre virksomheter 
innen prosjektstyring i bygge- og anleggsbransjen. 
  
Vi har nylig også vært i dialog med vår leverandør av dataverktøy for oversiktsliste jf. 
byggherreforskriften § 15 for å se på muligheten for en effektiv metode å få dokumentasjon på andel 
faglærte. Det medførte gledelig informasjon om at det allerede pågår arbeid som kan imøtegå dette 
behovet ved at Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er i gang med å bli et sentralt register for fagbrev 
som igjen kan knyttes opp mot andre tjenester som eksempelvis leverandører av elektroniske 
verktøy for oversiktslister jf. byggherreforskriften § 15. Dette vil da fungere som hånd i hanske med 
vår nye bonusordning. 
  
Kort om vedlagt dokument B.2.2 Seriøsitetskrav: 

 Vi har lagt inn beskrivende kommentarer i dokumentet 
 Der det er referert til DFØ menes Seriøsitetskrav som DFØ, KS, Byggenæringens 

Landsforening (BNL) og Fellesforbundet sammen har utarbeidet. Sist oppdatert desember 
2020 

  
Generelt: 

 Det er punkt 1 til og med 6 som er nytt og unikt i forhold til andre maler for Seriøsitetskrav 
 Vi har fjernet sanksjoner i form av mulkt eller avkortning som følge av at vi allerede har 

erfaringer med god effekt på:  
o Krav om lærlingordning 
o Og at timepriser er knyttet til fagbrev og ikke tjeneste 

 Vi forventer at de nye løsningene i punkt 1 til og med 6 ytterligere skal forsterke effekten og 
motivere leverandøren til ønsket adferd på en enkel og god måte både for byggherre og 
leverandør 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Steinar Haagensen 
SHA leder 
(Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsprosjekt) 
 

Eiendom - Prosjekt 

https://lovdata.no/forskrift/2009-08-03-1028/§15
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