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Kort innledningsvis om antikorrupsjonsarbeidet 

• Det jobbes kontinuerlig med etikk – og antikorrupsjon i Ringerike 
kommune. 

• Resultatet av arbeidet i prosjektgruppen har blant annet vært at vi har fått 
på plass en systematikk i hvordan vi skal jobbe med etikk- og 
antikorrupsjon på alle nivå i organisasjonen. 

• Dette, sammen med at det skal være mer fokus på temaet i opplæring av 
ledere og folkevalgte for å øke bevissthet og kompetanse på området, er 
viktige overordnede grep. 

• Viktig sammenheng med seriøsitetsbestemmelsene. 



Bakgrunn

• Kommunestyret vedtok egne seriøsitetsbestemmelser for 
Ringerike kommune 05.10.2017. 

• I 2020 ble det av ESA satt fokus på lovligheten av de ulike 
modellene med seriøsitetsbestemmelser. 

• Kommunestyret fattet 25.06.2020 et nytt vedtak om at 
Kommunesektorens organisasjon (KS) sine omforente 
seriøsitetsbestemmelser skal brukes. 

• KS gjorde sammen med bransjeforeningene noen mindre tekniske 
justeringer av sine bestemmelser i desember 2020 i lys av ESA 
saken og rapporten fra Wiersholm. 

• I 2021 kom Viken-modellen og i Hurdalsplattformen ble det varslet 
om en nasjonal modell.



KS seriøsitetsbestemmelser

• HMS-kort

• Pliktig medlemskap i leverandørregister

• Krav om faglærte håndverkere

• Lærlinger

• Rapporteringsplikt til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR)

• Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

• Krav til lønns- og arbeidsvilkår

• Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

• Krav om betaling til bank

• Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

• Revisjon
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Krav om faglærte og lærlinger

• Lærlinger:

• Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en 

eller flere lærlinger deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor 

bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk 

av lærlinger i offentlige kontrakter.

• Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum X/7 % av 

arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av 

lærlinger. 



Krav til lønns- og arbeidsvilkår

• Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos 

underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker 

på kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 
• Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 

der denne kommer til anvendelse.
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TOTALENTREPRENØR 
(Tømrer)

Graver 1 Rørlegger Elektriker Taktekker 1. ledd

Blikkenslager Graver 22. ledd 

Transportør av masser



Avslutning og takk!Noen spørsmål?

Takk for oss!


