
   

 

 

 

Vedlegg 1 Egenerklæring etiske krav, lønns- og 

arbeidsvilkår 

  
 

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008−02−08 nr 112 om lønns− og 

arbeidsvilkår og forskrift om offentlige anskaffelser.  

  

Tilbyderen skal sørge for at ansatte hos tilbyderen og eventuelle underleverandører 

som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har følgende lønns− og arbeidsvilkår:  

›  På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale lønns− og 

arbeidsvilkår; i samsvar med gjeldende forskrifter.  

›  På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, lønns− og 

arbeidsvilkår; i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle 

bransje.  

Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.  

Tilbyderen er kjent med at oppdragsgiver kan kreve at tilbyderen og eventuelle 

underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns− og arbeidsvilkårene til 

ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.  

  

Tilbyderen er kjent med at oppdragsgiver har forbeholdt seg retten til å gjennomføre 

nødvendige sanksjoner, dersom tilbyderen eller eventuelle underleverandører ikke 

etterlever kontrakts klausulen om lønns− og arbeidsvilkår.   

Tilbyder bekrefter med dette at en ikke kjenner til at virksomheten har begått alvorlige 

brudd på etiske krav i bransjen de siste tre år. Dette inkluderer, men er ikke begrenset 

til, brudd på regler om arbeidsmiljø, forurensningslov og straffelov. Videre bekrefter 

tilbyder at en ikke har vært involvert i noen form for forsøk på bestikkelser, korrupsjon, 

tilbud om utilbørlige fordeler til tjenestemenn, bedrageri eller hvitvasking av penger.  

Tilbyder kjenner heller ikke til at noen av ens ansatte har begått alvorlige brudd på 

etiske krav i bransjen som nevnt ovenfor.  

  

Tilbyder bekrefter videre at en ikke er kjent med at noen av underleverandører, som 

skal utføre en vesentlig del av arbeidet knyttet til denne kontrakten, har begått slike 

alvorlige brudd på etiske krav i bransjen som nevnt ovenfor.  

  

Tilbyder er kjent med at uriktig erklæring om kjennskap til slike forhold kan gi grunnlag 

for avvisning av tilbud, og etter omstendighetene også være straffbart.  

  

Undertegnede tilbyder erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.  

  

Dato:.......................  Sign. Tilbyders representant:.......................................   

Virksomhetens navn:  

  

Organisasjonsnr/Fødselsnr:  

 


