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Krav til leverandørers
samfunnsansvar – Andre
kontrakter

Nedenfor følger krav til samfunnsansvar som Bane NOR per nå
har satt til sine leverandører i andre kontrakter enn bygg og
anlegg:
- Tjenestekontrakt
- Varekontrakt
- Større varekjøpkontrakt
- Statens standardavtaler
Dette utdraget er basert på Tjenestekontrakt.
I kontraktene kan bestemmelsene være mer utfyllende.
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2 UTDRAG FRA KAPITTEL C ALMINNELIGE
KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TJENESTEKJØP
5.7 Samfunnsansvarskrav
5.7.1

Etiske normer

Handlinger i strid med lover, regler, kontraktens bestemmelser og god forretningsskikk skal ikke
forekomme. Oppdragsgiveren aksepterer ikke forhold som er i strid med etiske normer som det er bred
tilslutning om i samfunnet, herunder trakassering, diskriminering eller annen adferd som andre kan
oppfatte som støtende, truende eller nedverdigende.

5.7.2

Etterlevelse av gjeldende lover og regler

Leverandøren skal etterleve alle gjeldende lover og regler i sin virksomhet.

5.7.3

Habilitet

Leverandøren skal snarest varsle Oppdragsgiveren dersom mulige inhabilitetsforhold oppstår.

5.7.4

Gaver

Leverandøren skal ikke tilby, gi eller ta imot gaver, representasjon eller utgiftsdekning som kan gi, eller
oppfattes til å gi, en utilbørlig fordel i forbindelse med en persons stilling, verv eller oppdrag.

5.7.5

Kriminell organisasjon, korrupsjon, hvitvasking og bedrageri

Leverandøren skal etablere nødvendige tiltak for å unngå at virksomhetens finansielle transaksjoner
benyttes til hvitvasking.
Oppdragsgiveren kan i alle tilfeller heve Kontrakten dersom Leverandøren etter kontraktsinngåelsen
ved rettskraftig dom blir dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri
eller hvitvasking av penger.
Videre foreligger hevingsrett dersom Leverandøren etter kontraktsinngåelsen ved rettskraftig dom er
kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel, eller i sitt yrke har gjort seg
skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige eller etiske krav i vedkommende bransje.
Likeledes kan Oppdragsgiveren heve Kontrakten dersom det kan sannsynliggjøres med alminnelig
sannsynlighetsovervekt at Leverandøren har gjort seg skyldig i slike forhold.

5.7.6

Sosialt ansvar

I Varekjøpkontrakten, Større varekjøpkontrakten og SSA-K Kjøpsavtalen kan denne bestemmelsen
utvides med ytterligere krav for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter.
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Kontraktsarbeidet skal gjennomføres og Leveranser til dette skal produseres i samsvar med
grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø, slik disse framkommer i
lovgivning på produksjonsstedet(-ne) og følgende konvensjoner:
•
•
•

FNs menneskerettighetserklæring
FNs barnekonvensjon art. 32
ILO konvensjon nr. 29, 87, 98, 100,105, 111, 138 og 182.

Kravene gjelder i Leverandørens egen virksomhet og i leverandørkjeden.
Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal den høyeste
standarden alltid gjelde.
Leverandøren har bevisbyrden for at denne bestemmelsen er overholdt.
Ved manglende etterlevelse av denne bestemmelsen, skal Leverandøren betale en dagbot på 1
promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 3 000 per hverdag fra forholdet oppsto til det
er rettet. Ileggelse av sanksjoner etter dette punkt fratar ikke Oppdragsgiveren retten til å benytte andre
misligholdsbeføyelser i Kontrakten, herunder retten til å heve Kontrakten.

5.7.7

Medlemskap i StartBANK

For Kontrakt som omfatter Leveranser av tjenester til bygg og anlegg, gjelder følgende:
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK-ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK. Leverandøren skal gi StartBANK fullmakt til å innhente skatte- og
avgiftsinformasjon i hele kontraktsperioden.

5.7.8

Tilgang til og overføring av data fra Leverandør

For Kontrakt som gjelder Leveranser av drifts- og vedlikeholdstjenester i tilknytning til
Oppdragsgiverens infrastruktur, gjelder følgende:
Leverandøren skal etablere et system for adgangskontroll.
Leverandøren skal gi Oppdragsgiveren tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i
Leverandørens system for registrering. Leverandøren skal kontinuerlig overføre opplysninger til
Oppdragsgiverens system. Opplysninger som minimum skal overføres er unik identifisering av hver
person som får adgang til arbeidsstedet, inkludert tid for inn- og utregistrering, og øvrig informasjon på
HMS-kortet.
På arbeidssted hvor Oppdragsgiveren har eget system for registrering, skal Leverandøren sørge for at
de personer som utfører arbeid registrerer seg i Oppdragsgiverens system for reg istrering. Registrering
skal gjøres enten på fastmontert registreringsløsning eller, dersom Oppdragsgiveren krever det, ved
bruk av en applikasjon som skal installeres på leverandørens eller de enkelte arbeideres
smarttelefoner/nettbrett. Personer med funksjon hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt og/eller fører
skal benytte Oppdragsgiverens mobilapp som registreringssystem.
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Leverandøren skal så langt som mulig etterregistrere de som har vært på arbeidsstedet uten å ha
registrert seg.

5.7.9

Ledd underleverandører

For Kontrakt som gjelder Leveranser av tjenester til bygg og anlegg, og renholdstjenester, gjelder
følgende:
Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underleverandører/kontraktsmedhjelpere i kjeden under
seg.
Bestemmelsen omfatter ikke avtaler om levering av varer.
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig.
Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiveren rett til å holde tilbake inntil 10 promille av
kontraktssummen til forholdet er rettet.

5.7.10

Lønns- og arbeidsvilkår

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal leverandøren ha lønns - og arbeidsvilkår
i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort
tariffavtale, skal Leverandøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn,
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.
Oppdragsgiveren eller den Oppdragsgiveren utpeker har adgang til å føre tilsyn og kontroll med
leverandøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til
lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter leverandøren på forespørsel å gi Oppdragsgiveren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten,
deres lønnsslipper og timelister, arbeidsgiverens bankutskrift, samt dokumentasjon på ordnede
boforhold for dem. Dokumentasjonen skal være på personnivå. I tillegg kan Oppdragsgiveren kreve å få
adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte.
Leverandøren skal gjennomføre nødvendige kontroller mot kontraktsmedhjelpere.
Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiveren rett til å holde tilbake et beløp som tilsvarer 2
ganger leverandørens antatte besparelse, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden for hele
kontraktsperioden. Ileggelse av sanksjoner etter dette punkt fratar ikke Oppdragsgiveren retten til å
benytte andre misligholdsbeføyelser i Kontrakten, herunder retten til å heve Kontrakten.

5.7.11

Egenrapportering av lønns og arbeidsvilkår

Leverandøren skal levere utfylt skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår. Skjema skal
også leveres for samtlige underleverandører.
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Betaling til bank

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører, underleverandører og
innleide skal utbetales til konto i bank.

5.7.13

Utvidet skatteattest

For Kontrakt som gjelder Leveranser av tjenester til bygg og anlegg, og renholdstjenester, gjelder
følgende:
Leverandøren har signert fullmakt som gir oppdragsgiveren rett til, et ubegrenset antall ganger, å
innhente opplysninger om leverandørens og underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold, slik
det er angitt i fullmakten. Leverandøren skal sørge for at underleverandørene undertegner tilsvarende
fullmakter.

5.7.14

Rapportering i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret

Leverandøren skal innen en uke rapportere til Oppdragsgiveren hvis han eller kontraktsmedhjelper(e)
inngår avtale eller kontrakt med utenlandsk(-e) firmaer eller utenlandsk arbeidskraft. Leverandøren skal
rapportere i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret innen 14 dager etter kontraktsinngåelse med
kontraktsmedhjelper.

5.7.15

Miljøstyring

Leverandør inklusive eventuelle kontraktsmedhjelpere skal utføre arbeidet i tråd med krav til
systematisk internkontroll og i henhold til anerkjente prinsipper for miljøstyring.

5.7.16

Risikovurderinger

Leverandøren skal før oppstart av kontraktsarbeidene gjennomføre en risikovurdering med hensyn til
miljø for egne arbeider.

5.7.17

Videreføring av krav til leverandørens samfunnsansvar til underleverandører /
kontraktsmedhjelpere

Leverandøren plikter å videreføre alle krav i pkt. 5.7 i sine avtaler med
underleverandører/kontraktsmedhjelpere/bemanningsforetak/enkeltpersonsforetak som direkte
medvirker til å oppfylle arbeid under denne Kontrakten.

5.7.18

Mislighold av krav til leverandørens samfunnsansvar – Konsekvenser for senere
konkurranser

Brudd på krav i pkt. 5.7 kan bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser.
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