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INNKJØPSREGLEMENT 

1.1 Formål og omfang 
Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Smøla kommune og 
kommunale foretak utføres i hht gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet 
gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne 
av Smøla kommune. 
 

1.2 Ansvar 
Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette 
reglementet. 

Rådmannen har ansvaret for at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent 
med og følger reglementet, og at det er rutiner innenfor kommuneområdene som ivaretar 
reglementet. 

 

1.3 Generelle krav til innkjøpsarbeidet 
På siste side gis det forklaringer på en del begreper som benyttes i punktene nedenfor, og 
bør av den grunn leses i sammenheng med den videre teksten.  

Ved planleggingen av en anskaffelse skal det tas hensyn til: 

 anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet 
 de avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå 
 universiell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig 

brukere. 
 
Alle anskaffelser skal: 

 Utføres i hht gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
 Utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor aktuelt 

fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk 
 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy 

integritet. 
 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for kjøp av 

henholdsvis handelsvarer og tjenester. 
  

Som et ledd i å sikre at Smøla kommunes anskaffelser utføres av seriøse aktører, og ikke 
bidrar til svart økonomi og arbeidskriminalitet presiseres følgende punkt i 
innkjøpsreglementet:  
(Kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysning av offentlige anbud innenfor bygg- og 
anleggskontrakter, og kontrakter innenfor kjøp av varer og tjenester så langt det passer). 

  
1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 
underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge 
dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de 
ansatte har fagbrev innfor sitt fagområde.  



 
2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft 
krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren.  
 
3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, 
enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i 
kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med 
arbeidsmiljøloven § 14-12a og § 14-13.  
 
4. Tilbud fra leverandører skal kreves utformet på norsk. Det samme gjelder all 
kommunikasjon mellom leverandør og kommunen i alle faser av anskaffelsesprosessen. 
For tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter skal det stilles krav om 
norskkunnskaper, forutsatt at slike krav ikke strider mot forbudet om diskriminering. Ved 
utlysning av konkurranse kan det kreves at norsk skal være hovedspråk på byggeplassen, 
både skriftlig og muntlig. Det skal kreves at ledelsen på byggeplassen, eller den som 
representerer leverandøren som kontraktspart ovenfor kommunen, skal beherske norsk 
muntlig og skriftlig. 
 
5. Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan 
godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn to 
ledd i kontraktskjeden.  
  
6. Tilbyder og underentreprenør som skal engasjeres i prosjektet skal fortrinnsvis være 
godkjente og aktive lærlingebedrifter. Evt. unntak skal særskilt begrunnes. Når størrelsen 
på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet 
(gjelder norske bedrifter).  
 
7. Etter ligningsloven § 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har 
gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands saker 
om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag 
på byggeplassen.  
 
8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i 
alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av 
innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske 
arbeidstaker.  
 
9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en 
norsk bank.  
 
10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og 
gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.  
 
11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans 
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet 
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra 
fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, 
men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag.  

12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle 
underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av 
landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yre, 
jfr § 5 i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Tilbyder skal på 
oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle 
avtaler tilbyder inngår og som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal 
inneholde tilsvarende dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene og 
forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist har oppdragsgiver rett til å kreve dagsmulkt. 



Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør og størrelsen fastsettes samme måte 
som i punkt 11.  

13. Det skal bekreftes på egenerklæring at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt.  

14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet 
feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten med 2 års karantene.  
 

 

1.4 Kjøpstype inndeling.  
For at det skal bli enklere å forholde seg til reglementet, deles kjøpene inn i typer i 
henhold til innkjøpsrutiner. Beløpsgrensen skal praktiseres ut fra totalkostvurdering.  Det 
er ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende for å komme under eksempelvis 
den nasjonale grenseverdi (se innkjøpsrutiner), og det er kommunen som helhet som skal 
vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes eksklusiv merverdiavgift. 

 

1.5 Viktige prinsipper for innkjøpsarbeidet  
Nedenfor belyses viktige prinsipper som den enkelte utfører skal basere sine innkjøp på: 

 Konkurranseprinsippet.  Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på 
konkurranse. Det er den enkelte utfører som er ansvarlig for å dokumentere at det 
skjer (og har bevisbyrden). 

 Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.  
 Utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 
 Likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på grunn av 

deres nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted. 
 Forretningsmessighet. Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens 

etiske retningslinjer og høy forretningsetikk.  
 Fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon vedrørende 

anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap. Spredning av slik 
informasjon under saksbehandlingen skal derfor begrenses til det strengt 
nødvendige. 

 Habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet. 
 Ved anskaffelser med verdi større enn 100.000 NOK eks mva bør ikke 

saksbehandling og beslutninger ivaretas av en og samme person alene, men 
utføres med flere personer involverte i prosessen.  Oppstår det uenighet mellom 
partene skal tvisten avgjøres av rådmannen. 

 

1.6 Forsikringsavtaler 
 Alle personforsikringsavtaler skal før inngåelse, fremlegges for 

arbeidstakerorganisasjonenes representanter i hht gjeldende hovedavtaler og 
tariffavtaler og deretter skal innstillingen saksfremlegges for formannskapet. 

 Pensjonsforsikring skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før og underveis i 
kjøpsprosessen og skifte av pensjonsforsikringsleverandør skal alltid 
saksfremlegges for kommunestyret. 


