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Oslomodellen 
 
 
Det har de siste årene vært en utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- 
og anleggsbransjen og på en del tjenesteområder. Utviklingen innebærer brudd på 
arbeidsmiljøloven, skattelovgivning og grov utnyttelse av arbeidskraft uten anstendige 
ansettelsesforhold. Konsekvensene av denne utviklingen innebærer bortfall av forutsigbar lønn og 
fast arbeid, dårligere rekruttering og fallende produktivitet og kvalitet. 

Tall fra 2015 viser at 40% av alle bygg- og anleggskontrakter i Norge skjer i offentlig regi, til en verdi 
av cirka 200 milliarder kroner årlig. Derfor har kommunen et stort ansvar og mulighet til å være en 
pådriver for et anstendig og ryddig arbeidsliv. Hvis vi kun vektlegger pris i anbudsrunder, belønner og 
legitimerer vi skatte- og arbeidslivskriminalitet. Fellesforbundet i Telemark jobbet fram 
Telemarksmodellen, som betegnes som et gjennombrudd i arbeidet mot sosial dumping. Denne 
modellen har brøytet vei og inspirert mange andre kommuner, senest Oslo med Oslomodellen. 

Mange kommuner på Agder har jobbet frem strengere seriøsitetskrav. For eksempel har en del 
kommuner innarbeidet de 11 seriøsitetskravene som KS og Fellesforbundet med flere har utarbeidet. 
Disse kravene er viktige vedtak på veien, men Agder SV ser at vi fortsatt ikke er i mål. Sveisesaken på 
Odderøya i Kristiansand illustrerer dette. Den saken viser at Kristiansand kommune ikke har vært fullt 
bevisst sitt ansvar som byggherre og har ikke stilt strenge nok krav til leverandør og underleverandør.  

Oslomodellen stiller følgende krav: 

• 50% av arbeidstimene skal utføres av fagarbeidere med fagbrev.  

• 10% av arbeidstimene skal utføres lærlinger på områder med behov for lærlinger.  

• At innleide arbeidere skal garantert lønn tarifflønn mellom oppdrag i kontraktsperioden. 
Bruk av bemanningsbyråer skal skriftlig forhåndsgodkjennes av kommunen.  

• Den inneholder også en bestemmelse om at det i all hovedsak skal benyttes fast ansatte 
(minimum 80% stilling). 

• Modellen begrenser antall leverandører til to ledd i vertikal kjede (en underleverandør).  

Kravene i Oslomodellen støtter opp om de seriøse aktørene og dermed bekjempes de useriøse. For 
seriøse aktører er dette en gavepakke. Agder Fagforening er blant de som har tatt til orde for å 
implementere denne modellen. Agder SV vil i kommunestyrer og fylkesting jobbe for at 
Oslomodellen blir gjeldende, også i denne landsdelen.  


