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STILLE KLARE KRAV I KONTRAKT
Sykehusbygg sine Seriøsitetskrav inngår i 
alle entreprisekontrakter .

TETT SAMARBEID MED SKATTE-
ETATEN OG POLITIET
Bistand til å kontrollere at entreprenører og 
deres underentreprenører driver seriøs. 
Dele informasjon og drive tilsyn

INNTAKSKONTROLL
Kontrollere alle virksomheter før de får 
tilgang til byggeplass

SÅ FØLG OPP, FØLG OPP, FØLG OPP!
Systematisk oppfølging fra byggherre er 
nødvendig og gir resultater

Grep for å forebygge Akrim og sosial dumping:



Sentrale krav er:
- Krav til andel fagarbeidere (>40%)
- Krav til andel lærlinger (>7%)
- Krav om maks 2 ledd under kontraktspart
- Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

- Allmenngjort tariffavtale
- Obligatorisk tjenestepensjon

- Krav om bruk av faste ansatte
- Begrensning i adgang til å bruke innleid 

arbeidskraft
- Tilleggsvilkår for å tillate innleie





INNTAKSKONTROLL
• Alle virksomheter/UE’er kontrolleres før

de starter opp på byggeplass.
• Kontrollen utføres av prosjektets 

seriøsitetskoordinator og baserer seg 
bl.a. på oppdatert informasjon fra 
Skatteetaten.

• Vi hatt flere tilfeller der UE’er er blitt 
avvist som følge av denne kontrollen.

UE=underentreperenør



Nøkkelen er å 
vite hvem som til 
enhver tid er på 
byggeplassen



Verktøyet HMSREG
Som en av de første offentlige byggherrene har Sykehusbygg tatt i 
bruk HMSREG for å følge opp seriøsitetsforhold i alle byggeprosjekter 

Det innebærer at alle kontraktsparter også skal bruke HMSREG



Gjennomføre kontroller og tilsyn
Det kanskje viktigste tiltaket er å 
gjennomføre kontroller og tilsyn under vegs 
i byggefasen.

• Gjennomføres basert på 
hendelser/erfaringer og prosjektledelsens 
risikoanalyse.



• Like krav i alle prosjekt

• De følges opp på samme måte i alle prosjekt – hver 
måned

• Våre kontraktsparter deltar aktivt

• Det er erfaringsutveksling mellom byggeprosjektene

• Vi etablerer nå et samarbeid mellom store offentlige 
byggherrer for å dele seriøsitetsinformasjon mellom 
oss

Hva er viktig for å lykkes?



Takk for oss!


