Svar på grunngitt spørsmål fra Arne Fossmo om sosial dumping.
Ringebu kommune stiller i dag tydelige krav til bedrifter som vil konkurrere om våre offentlige
kontrakter. Ringebu kommune sluttet seg til innkjøpssamarbeidet Innoff våren 2013. Det ble da
etablert en tydelig og enhetlig praksis for innkjøp.
Det er særlig tre innkjøpsområder som er sentrale, Bygg og anlegg, varer og tjenesteleveranser
generelt og vikartjenester spesielt.
Ved anskaffelser innen bygg- og anlegg stiller Ringebu kommune krav i anbudets
konkurransegrunnlag om at ansatte hos leverandør og eventuelle underleverandører har lønns- og
arbeidsvilkår i samsvar med § 5 i «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter». Denne
forskrifta har som formål å bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og
anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det
som følger av gjeldene allmengjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale.
Alle Innoff-kommunene sender obligatorisk ut anbudsdokumentet «Standard avtalevilkår» ved alle
anbudskonkurranser. Dette dokumentet omhandler i pkt. 18 «Etisk handels/lønns- og arbeidsvilkår,
og stiller blant annet krav om at vilkår i ILOs kjernekonvensjoner skal oppfylles. Dette omhandler krav
om norske lønns- og arbeidsvilkår for både egne ansatt og hos underleverandører, og det kreves at
leverandøren garanterer for at de tilbudte varer både fra egen produksjon og fra underleverandører
uansett hvor i verden produksjonen foregår er produsert uten brudd på forbudet mot barnearbeid,
diskriminering og tvangsarbeid, samt rett til organisasjonsfrihet.
Ringebu kommune deltar i rammeavtalen om helsevikarer som Innoff-samarbeidet inngikk våren
2014. Konkurransegrunnlaget stiller krav om dokumentasjon av lønns- og arbeidsvilkår,
arbeidsavtaler og kontrollsystemer i tråd med ILO-konvensjoner og gjeldende forskrifter.

Ringebu kommune sikrer gjennom deltakelse i Innoff-samarbeidet at benyttede dokumenter og
rutiner på innkjøpsområdet har fokus på og stiller nødvendige krav for å unngå sosial dumping hos
vare- og tjenesteleverandører. Dette ser ut til å være godt ivaretatt.
Skien kommunes vedtak synes å gå svært langt. Ringebu kommunes styremedlem i Innoff er kjent
med at KS-advokatene har fått mange henvendelser om det samme fra andre kommune, med
spørsmål om alt av vedtaket i Skien er innenfor lovverk, om lokale vedtak bør gå lenger enn
gjeldende lover og forskrifter åpner for, og at det synes unødvendig å lage kontraktsbestemmelser på
forhold som allerede er lov- eller forskriftsbestemt. KS-advokatene vil se nærmere på dette, og
komme med en vurdering til Innoff.
Jeg vil vente med å be om at det blir utarbeidet en sak om sosial dumping for kommunestyret til
vurderingen fra KS-advokatene er klar, og Innoffs styre får sett på om dette tilsier at våre felles
dokumenter og rutiner bør bli enda sterkere og tydeligere på dette området.
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