Vedlegg 1
LILLEHAMMER KOMMUNES KRAV TIL LEVERANDØRER

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende
forskrifter, Oppdragsgivers SHA-plan og Oppdragsgivers eller koordinators anvisninger. Leverandøren
plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i
virksomheter. Relevante deler av Oppdragsgivers SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom,
leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.
Med mindre annet er avtalt skal alle Leverandørens nøkkelpersoner i prosjektet forstå og kunne
gjøre seg godt forstått på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidere han og eventuelle
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke
utgjør en sikkerhetsrisiko.
Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på
norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og
gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller,
sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr mv. som vedkommende benytter i
arbeidet. Materialet skal foreligge på et språk vedkommende arbeider forstår godt, såfremt
arbeideren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.
Ved brudd på ovennevnte plikter har Oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene for Leverandørens
regning og risiko i den utstrekning Oppdragsgiver anser det nødvendig. Leverandørens forsinkelse
som følge av stansing gir Oppdragsgiver rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser
om forsinket levering.
Oppdragsgiver kan heve avtalen dersom Leverandøren vesentlig misligholder ovennevnte plikter og
ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan Oppdragsgiver heve avtalen
selv om leverandøren retter forholdene. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med
Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med
underleverandører.
Ved tilsvarende brudd hos underleverandøren, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut
underleverandøren. Dette skal skje for Leverandørens regning og risiko.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
HMS-kort
Alle som utfører arbeid for Leverandøren på byggeplassen skal bære lett synlig og gyldig HMS-kort
utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.
Leverandøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har HMS-kort.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelse.
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Krav om betaling til bank
Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører, innleide og
selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelse.
Krav til bruk av lærlinger
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor fagområder
med behov for læreplasser utføres av lærlinger.
Utenlandske leverandører kan oppfylle kravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig
godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.
Kravet kan oppfylles av Leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.
En leverandør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan dokumentere reelle forsøk på å inngå
lærekontrakt uten å lykkes, skal av Oppdragsgiver anses for å ha oppfylt kravet om bruk av lærling.
En leverandør som er tilknyttet en lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av
forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under leveransen, skal av Oppdragsgiver anses for å ha oppfylt vilkåret om bruk av lærling dersom Leverandøren kan dokumentere reelle
forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes. Der gjenstående kontraktsperiode er mer enn tre
måneder, anses kravet kun oppfylt dersom Leverandøren med jevne mellomrom gjør reelle forsøk på
å inngå ny lærekontrakt.
Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet,
levere plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsopphør skal det fremlegges oversikt over
antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.
Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet
dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver.
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til å tro at slikt mislighold vil
inntre, kan Oppdragsgiver, med rimelig varsel, stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko,
eller heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører.
Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav gir Oppdragsgiver rett til prisavslag på 1 prosent av det
samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.
Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert
leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info
(skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.
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Adgang til revisjon
Oppdragsgiver, eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver, kan for å undersøke om kontraktens krav
blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra
kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også
kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.
Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for
Oppdragsgivers kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
Bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak
Leverandøren skal sørge for at personell fra bemanningsforetak som Leverandøren benytter til å
oppfylle kontrakten med Oppdragsgiver, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn e.l. mellom
etterfølgende oppdrag - enten oppdragene er for Oppdragsgiver eller andre - så lenge kontraktsperioden mellom Leverandøren og Oppdragsgiver varer.
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Oppdragsgiver og den enkelte ansatte som grunnlag
for erstatning fra Leverandøren.
Bruk av faglærte håndverkere
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning.
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede
timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt, for første gang,
etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i
annet EU/EØS-land.
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktsavslutning
skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.
Leverandøren skal levere sluttrapport som dokumenterer at leverandøren har oppfylt kontraktskravet.
Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav, gir Oppdragsgiver rett til å holde tilbake inntil 1 prosent
av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.
Ved brudd på pliktene i første avsnitt, kan Oppdragsgiver enten kreve erstatning tilsvarende
besparelsen Leverandøren har oppnådd ved bruddet, eller forholdsmessig prisavslag på inntil 1
prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.
Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å tro at slikt
mislighold vil inntre, kan Oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for Leverandørens
regning og risiko eller heve kontrakten.
Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få
tiltransportert til seg Leverandørens kontrakter med underleverandører.
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Begrensing i antall ledd underleverandører
Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandør i kjede under seg. Innleie av personell
regnes som ett ledd. Oppdragsgiver kan godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller
spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført kontraktsarbeidene. Leverandørens bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig forhåndsgodkjennes
av oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Det samme gjelder
for utskifting av underleverandører i kontraktsperioden. Oppdragsgivers godkjenning endrer ikke
leverandørens forpliktelser overfor Oppdragsgiver.
Ved inngåelse av kontrakter med underleverandør skal Leverandøren innhente skatteattest. Fra
underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra Oppdragsgiver fremlegge skatteattesten.
Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underleverandører oppfyller kontraktens
bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene.
Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift skal til enhver tid finnes på byggeplassen. Attestene
skal ikke være eldre enn seks måneder gamle.
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan Oppdragsgiver
kreve at underleverandøren skiftes ut for Leverandørens regning og risiko dersom forholdet ikke
rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.
Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra Oppdragsgiver ikke blir
rettet innen en rimelig frist, gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten eller til å kreve prisavslag på
inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Leverandør og underleverandører (herunder bemanningsselskap) plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår
som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning,
allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder
bare for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørs forpliktelser under avtalen.
På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller landsdekkende tariffavtaler, skal Leverandøren se hen til lokale tariffavtaler på samme arbeidsområde og fastsette lønnsog arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike lokale avtaler, skal
Leverandøren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler for lignende arbeidsområder
og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn, overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji.
Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Oppdragsgiver rett til å holde tilbake
deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i orden. Summen
som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren.
Dersom bruddet har skjedd hos underleverandøren kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter
ut underleverandøren. Dette skal skje for Leverandørens regning og risiko.
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Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan
Oppdragsgiver stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv om
Leverandøren eller underleverandør retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at
Oppdragsgiver kan heve. Leverandørens forsinkelse som følge av stansing gir Oppdragsgiver rett på
eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom Oppdragsgiver
hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg
Leverandørens kontrakter med underleverandører.
Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet Oppdragsgiver rett på
forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det
særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver,
herunder betydningen for Oppdragsgivers omdømme.
Oppdragsgiver og/eller andre som opptrer på vegne av Oppdragsgiver har rett til innsyn i
dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det mulig for Oppdragsgiver å
gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter
vederlagsfritt å medvirke til Oppdragsgivers kontroll, herunder til å fremlegge all etterspurt
dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.
Leverandør plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører
og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes.
Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring
Leverandør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere som
utfører kontraktsarbeid for Lillehammer kommune, er dekket av yrkesskadeforsikring.
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Oppdragsgiver og den enkelte ansatte som grunnlag
for erstatning overfor Leverandøren.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
Krav om tilgang til data fra leverandør
Leverandøren skal på bygge- og anleggsprosjekter hvor Leverandøren er ansvarlig for adgangskontroll, gi Oppdragsgiver tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i Leverandørens
system for registrering. Opplysninger som skal være tilgjengelig er unik identifisering av hver person
som får adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og ut-registrering, og øvrig informasjon på HMSkortet. Dette skal gjøres for Leverandørens regning og risiko.
Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som skal utføre arbeid
på bygge- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 for hvert brudd. Beløpet indeksreguleres årlig
med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 1. januar 2019. Leverandøren skal så langt som mulig
etterregistrere de som har vært på byggeplassen uten å ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne
bestemmelse har ingen innvirkning på Oppdragsgivers adgang til å utøve andre misligholdsbeføyelser.
Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling
All betaling Leverandøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for Lillehammer
kommune skal betales med elektronisk betalingsmiddel.
Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir Oppdragsgiver rett til prisavslag tilsvarende betalingen.
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Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
Kjøp av produkter og tjenester produsert på jord som Israel okkuperer fra Palestina
Lillehammer kommune og selskap eid av Lillehammer kommune skal så langt det er praktisk mulig
ikke kjøper israelske varer som kommer fra okkuperte områder i Palestina.
Ved anskaffelser av varer eller tjenester hvor det kan være en aktuell problemstilling at varen eller
tjenesten er produsert på okkupert jord, bla områder i Palestina skal leverandøren fremlegge
dokumentasjon på at varen/tjenesten ikke kommer fra okkupert område.
Bruk av Fairtradeprodukter
Kommunen skal ha fokus på Fairtradmerkede produkter i konkurranser hvor dette er relevant.
Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser
Brudd på Leverandørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere
konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser.
Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

