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• Det bekreftes at vår virksomhet arbeider systematisk for å forebygge sosial dumping. Det bekreftes at arbeidstakerne 

ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som 

ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, samt 

forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. 

• Det bekreftes at bedriften vil stille krav om at våre underleverandører og innleid arbeidskraft oppfyller kravene ovenfor. 

Det henvises til Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (Allmenngjøringsloven) 

• Det bekreftes at bedriften arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved 

det tilfredsstille kravene i «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter» 

(Internkontrollforskriften) 

Før ev. kontraktsinngåelse må «Nei»-svar begrunnes og det må angis tiltak/plan for å bringe forholdet i orden.  

1 Har virksomheten organisert vernetjeneste iht AML kap 6 Ja ☐ Nei ☐ 

2 Har virksomheten knyttet til seg bedriftshelsetjeneste iht AML §3-3 Ja ☐ Nei ☐ 

3 Har virksomheten tegnet yrkesskadeerstatning for alle sine ansatte Ja ☐ Nei ☐ 

4 Har virksomheten arbeidsavtaler i tråd med Arbeidsmiljøloven §14-5 Ja ☐ Nei ☐ 

5 Har arbeidsledelsen grunnopplæring i HMS Ja ☐ Nei ☐ 

6 Har verneombud grunnopplæring i HMS (40t kurs) Ja ☐ Nei ☐ 

7 Har arbeidstakerne relevant dokumentert sikkerhetsopplæring iht. Forskrift om utførelse av arbeid Ja ☐ Nei ☐ 

Bekreftelse på at bedriftens internkontroll ivaretar følgende: 

8 Sikrer at aktuelle lover og forskrifter med krav til HMS er tilgjengelige og at de krav som er viktige 

for virksomheten er kjent for dem det gjelder 
Ja ☐ Nei ☐ 

9 Sikrer at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper om og ferdigheter i virksomhetens 

systematiske HMS arbeid, herunder informasjon om endringer. 
Ja ☐ Nei ☐ 

10 Sikrer at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Ja ☐ Nei ☐ 

11 Fastsetter mål for helse, miljø og sikkerhet Ja ☐ Nei ☐ 

12 Har oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 

HMS-arbeidet er fordelt 
Ja ☐ Nei ☐ 

13 Kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeider tilhørende planer 

og tiltak for å redusere risikoforholdene 
Ja ☐ Nei ☐ 

14 Iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i 

medhold av HMS-lovgivningen 
Ja ☐ Nei ☐ 

15 Foretar systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt. 
Ja ☐ Nei ☐ 

Dokumentasjon på overstående punkt skal fremvises på forespørsel. 
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