
Kurs: Hvordan motvirke sosial dumping i 
offentlige anskaffelser? 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til kurs «Hvordan motvirke sosial dumping i 
offentlige anskaffelser» som holdes i Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger i mai og 
juni 2014.  
 
Kurset vil ta for seg følgende: 

 Hva er sosial dumping? 

 Hva krever anskaffelsesregelverket? 

 Hvordan stille og følge opp krav? 

 Hva ligger i kontrollplikten? 

 Hvordan kan man avdekke brudd? 

 Hva sjekker Arbeidstilsynet? 

Sosial dumping skjer når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler 
og/eller tilbys lønn som er uakseptabelt lav for bransjen. Som offentlige oppdragsgivere har vi et 
særskilt ansvar for å forhindre sosial dumping i anskaffelser. Anskaffelsesregelverket og forskriften 
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at offentlige virksomheter stiller krav og 
følger opp leverandører for å motvirke sosial dumping i sine kontrakter. 1. juli 2013 fikk 
Arbeidstilsynet tilsynsmyndighet med offentlige oppdragsgiveres etterlevelse av forskriften. 

Kampen mot sosial dumping er også en kamp mot useriøse bedrifter og kriminelle forhold. Offentlig 
sektor ønsker et leverandørmarked med seriøse bedrifter og anstendige arbeidsforhold. Som 
offentlig innkjøper kan du bidra til å avsløre de useriøse aktørene som utnytter enkeltmennesker i en 
sårbar posisjon og er til hinder for konkurranse på like vilkår. Dette kan du gjøre ved å etterleve 
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  
 
Deltakere som gjennomfører kurset og deltar i gruppearbeidet får utdelt kursbevis. 
 
Tid og sted:  
Oslo 07. mai 2014 kl. 09:00-12:00, Difis kurs og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, 2. etasje, 
inngang Myntgata, Oslo - Påmelding 
Trondheim  16. mai 2014 kl. 10:00-14:00, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkeshuset, Erling Skakkes 
gt. 14, Trondheim (møterom Kobberkis, 5. etg.) - Påmelding    
Bergen 21. mai 2014 kl. 12:00-15:00, Bergen kommune, Rådhuset, Rådhusgaten 10, Bergen 
(møterom 225) - Påmelding   
Kristiansand 5. juni 2014 kl. 11:30-14:30, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset, 
Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand (Fylkesutvalgssalen) - Påmelding     
Stavanger 6. juni 2014 kl 09:00-12:00, Stavanger kommune, Rådhuset, Øvre Kleivegate 15, 4005 
Stavanger (Foredragssalen) - Påmelding 
 
Målgruppe: Innkjøpere, innkjøpsledere og kontraktsforvaltere i offentlig sektor 
 
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Katja Khardikova på e-post katja.khardikova@difi.no eller 
mobil 414 15 378. 
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