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INDERØY KOMMUNE 
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

Orgnr 997391853

Tilsynsrapport for INDERØY KOMMUNE org.nr. 
997391853

Vi viser til tilsyn hos INDERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON org.nr. 874600202

Sted: Tilsynet ble gjennomført som et videomøte , xx xx

Når: 29.10.2020

Til stede fra dere: Jon Olav Heggli (Personalsjef ), Hilde Melhus (Leder Innherred 
Innkjøp ), Per Arne Olsen (Sektorleder helse og omsorg ) og 
Erlend Rotmo Slapgård (Sektorleder plan, landbruk og 
kommunalteknikk )

Til stede fra Arbeidstilsynet: Anne Kristine Holstad (seniorinspektør) og Mari Jarlsdatter 
Løvdal (seniorrådgiver)

Oppsummering av tilsynet
I tilsynet fant vi ikke brudd på regelverket vi mener det er nødvendig å følge opp videre.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere om offentlig oppdragsgiver bidrar til at arbeidstakere i
virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider på vegne av det offentlige, ikke har 
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende  allmenngjøringsforskrifter eller 
landsomfattende tariffavtaler.

Utgangspunktet for tilsynet er forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (heretter kalt 
"forskriften"). Forskriften stiller krav til kommunenes inngåelse og oppfølging av tjenestekontrakter og 
bygge- og anleggskontrakter, hva gjelder lønns- og arbeidsvilkårene for kontraktspartens ansatte.

Tilsynet ble innledet ved at Arbeidstilsynet ba om dokumentasjon knyttet til kommunens plikter etter 
forskriften. Deretter gjennomførte vi et videomøte der vi gjennomgikk kravene i forskriften, 
oppsummerte det vi hadde funnet i dokumentasjonen og hadde en dialog med kommunen om relaterte 
problemstillinger.

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Vi har mottatt eksempel på konkurransegrunnlag og kontrakt i bygg og anlegg og en kontrakt i helse og 
sosial.  Vi fikk opplyst at kommunen har flere avtaler innenfor helse og sosial, og at disse er bygget på 
samme malen som eksemplet vi fikk oversendt. Vi fikk videre opplyst at kommunen ikke har 
tjenestekontrakter innenfor andre områder, som for eksempel renovasjon og renhold.

Når det gjelder kravene forskriften stiller knyttet til hva oppdragsgiver skal ha innarbeidet av 
informasjon i selve anskaffelsesrunden og i kontraktene, har Inderøy kommune dokumentert at 
vilkårene er oppfylt i bygg,- og anleggskontrakten.

Når det gjelder helse og sosial har vi sett i kontrakten vi har mottatt at denne er i henhold til forskriften, 
og det er også spesifisert hvilke sanksjoner kommunen kan iverksette ved brudd. Vi  ble også også fortalt 
i tilsynet, og fikk senere bekreftet på telefon med personalsjef at forskriftskravet også er ivaretatt i 
konkurransegrunnlaget.

Vi fikk opplyst at kommunen har maler og rutiner for å sikre at samtlige konkurransegrunnlag og 
kontrakter inneholder bestemmelser i henhold til forskriften. 

Vi har også mottatt en skriftlig rutine som sier at Inderøy kommune, på bakgrunn av 
egenrapporteringen  fra leverandøren skal gjøre en risikovurdering av alle kontraktene som omfattes av 
forskriften med tanke på brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Det er også beskrevet hvilken grad av kontroll 
som skal gjøres basert på risikovurderingen.  I rutinen sies også at at det er kontraktseier som skal 
gjennomføre risikovurderingen og gjennomføre eventuelle kontroller.

I tilbakemeldingen vi mottok fra kommunen 22.10.2020 ble det opplyst at kommunen ikke kunne 
legge frem dokumentasjon på gjennomførte kontroller.  

Vi mottok imidlertid kvelden før tilsynet tilleggsdokumentasjon som beskriver en gjennomført kontroll i 
juni 2020. Vi rakk ikke lese dokumentasjonen før møtet og fikk derved heller ikke gitt kommunen 
tilbakemelding på den i møtet. Vi ha derfor snakket med prosjektleder i kommunen på telefon i 
etterkant av tilsynet.

På bakgrunn av det vi ser av referatet fra kontrollen og utfyllende informasjon fra prosjektleder på 
telefon vurderer vi at Inderøy kommune har gjennomført risikovurdering og kontroll av kontrakten i 
henhold til forskriften. Vi fikk også opplyst at dette prosjektet nå er ferdig, men at kommunen er igang 
med nytt større prosjekt. Prosjektleder opplyst at også dette prosjektet har vurdert til å ha høy risiko, og 
at det ville bli gjennomført kontroller i løpet av prosjektperioden. 

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2020/38425. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
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Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Cathrine Prahl Reusch
seksjonsleder

                                                    

Dette brevet er elektronisk signert.

Anne Kristine Holstad
seniorinspektør

Kopi til:
INDERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY

www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/

