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BRUK AV FULLMAKT FOR INNHENTING AV TAUSHETSBELAGTE 
OPPLYSNINGER (UTVIDET SKATTEATTEST) 
 

 
Bakgrunn  
For i ytterligere grad å styrke kommunens arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, herunder 
useriøse leverandører og svart arbeid, ble det i byrådens sak 11/2015 vedtatt nye endringer i flere av Oslo 
kommunes standardkontrakter. Blant innførte endringer er at kommunes virksomheter skal kreve at 
leverandører som er med på å oppfylle kontrakter i utsatte bransjer, skal signere fullmakt som gir 
kommunen som oppdragsgiver rett til å innhente utvidet skatteattest. 
 
Virkeområder for rundskrivet  
Med bakgrunn i risikovurderinger, er det behov for å skjerpe muligheten til kontroll av leverandørenes 
overholdelse av blant annet skatte- og avgiftsforpliktelser innen bygge- og anleggsbransjen, 
renholdsbransjen samt tjenester innen bilpleie.  
 
Endringene er innarbeidet i aktuelle standardkontrakter. Virksomhetene skal selv implementere kravene der 
de ikke benytter kommunens standardkontrakter.  
 
For allerede inngåtte avtaler, skal kommunens virksomheter der det er mulig anmode sine leverandører om 
å signere fullmakten til å hente inn utvidet skatteattest.  
 
Bruk av fullmakten 
Alle leverandører som ønsker å bli tatt i betraktning i en anskaffelse innenfor de særskilte områdene som er 
nevnt innledningsvis, skal signere fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest. Denne fullmakten skal 
Oslo kommune benytte seg av fra den signeres og frem til seks måneder etter at et eventuelt 
kontraktsforhold avsluttes. Det er kun vinnende leverandører og deres eventuelle underleverandører det er 
aktuelt å innhente utvidede skatteattester for. Utvidet skatteattest skal innhentes før kontraktsignering og 
kan innhentes et ubegrenset antall ganger under hele kontraktsperioden. 
 
Følgende bestemmelser er tatt inn i aktuelle standardkontrakter: 
 

«Oppdragsgivers rett til å innhente opplysninger  
Oppdragsgiver skal ha fullmakt fra leverandører(er) og underleverandører(er) til et ubegrenset antall 
ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt om innhenting av opplysninger om 
skatte- og avgiftsforhold med mer som er vedlagt denne kontrakt. De rettigheter og plikter som fremgår av 
fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt og frem til seks måneder etter at kontrakten er avsluttet.» 
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«Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser 
Leverandøren og eventuelle underleverandører skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale 
skatter og/eller avgifter. 
 
Oppdragsgiver kan til enhver tid foreta kontroll av leverandøren og eventuelle underleverandørers 
oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. 
 
Dersom leverandøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller 
avgifter kan oppdragsgiver, etter at leverandøren er gitt en frist til å rette, heve kontrakten. Dersom 
leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan oppdragsgiver 
heve kontrakten uten at leverandøren er gitt en frist til å rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet 
formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og leverandøren overfor oppdragsgiver kan sannsynliggjøre 
at kravet ikke er berettiget. 
 
Dersom leverandørens underleverandører i ikke uvesentlig grad misligholder sine 
forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter kan oppdragsgiver, etter at underleverandøren er gitt en frist 
til å rette, kreve at leverandøren snarest mulig skifter ut sin underleverandør, uten kostnad for 
oppdragsgiver. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent 
myndighet, og leverandøren overfor oppdragsgiver kan sannsynliggjøre at kravet mot underleverandøren 
ikke er berettiget. Dersom leverandøren ikke skifter ut underleverandør som den er forpliktet til å skifte ut, 
kan oppdragsgiver heve avtalen» 

 
Det er i tillegg til de nevnte kontraktsbestemmelsene inntatt en ny bestemmelse i standardkontraktene som 
omhandler brudd på konkurranselovgivningen.  
 
Kontaktpunkt i Utviklings- og kompetanseetaten 
Oppdaterte veiledning for bruk av fullmakten og informasjon om hva den utvidede skatteattesten gir oss av 
informasjon finnes på internettsidene til Utviklings- og kompetanseetaten, Konserninnkjøps elektroniske 
veileder: 
 
http://utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/kundeportal/veiledere/anskaffelsesveileder/ 
 
Spørsmål knyttet til de nye kontraktsbestemmelsene kan rettes til UKE v/ avdeling for Konserninnkjøp på 
anskaffelser@uke.oslo.kommune.no, eller til kirsten.sandven@uke.oslo.kommune.no. 
 
 
 
 
Med vennlig  
 
  
Arild Sundberg Mari Jerman 
kommunaldirektør seksjonssjef 
 
 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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