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Representaneten Bjørn A. Larsen (Rødt) stilte følgende grunngitte spørsmål til Kommunestyrets
møte 6.2.19:
«I forbindelse med den rettssaken Fagforbundet har reist om Aleris’ bruk av konsulenter, er det nå
avslørt at Aleris og Skattedirektoratet i 2017 inngikk et forlik. I forliket ble det også presisert
retningslinjer fra Skattedirektoratet for hva som er nødvendig for reelt sett å være konsulent. Hvis
ikke var man å anse som ansatt. Retningslinjene finnes her:
https://frifagbevegelse.no/nyheter/frifagbevegelse-avslorer-her-er-retningslinjene-forkonsulentbruk-som-aleris-har-holdt-hemmelig-6.158.609156.24a087f71b
På denne bakgrunn stilles følgende spørsmål:
1.
Er rådsmann kjent med disse retningslinjene?
2.
Kontrolleres det at leverandører til kommunen, som Aleris, overhoder slike retningslinjer
ved bruk av konsulenter?
3.
Hvis ja, hva er konsekvensene for leverandør hvis det avdekkes brudd på retningslinjene?
4.
Hvis nei, vil rådmann ta initiativ for at slik kontroll blir gjennomført med sikte på at det
ryddes opp og om nødvendig avvikle bruk av de leverandører som bryter med Skattedirektoratets
retningslinjer?»
Rådmannens svar:
Bærum kommune er ikke kjent med detaljer i korrespondansen mellom Skatteetaten og Aleris i
saken om forliket i 2017, artikkelen viser til at skatteetaten har oversendt retningslinjer til Aleris i
etterkant av forliket.
Kommunen er derimot kjent med lovverkets definisjon av selvstendig næringsdrivende, samt
veiledning gitt via skatteetatens hjemmesider. Ved en sammenligning av informasjon tilgjengelig
på Altinn og artikkelen, så er svaret ja- momentene for å vurdere selvstendig næringsdrivende er
kjent.

Som vi har svart på lignende spørsmål tidligere:
«Bærum kommune ønsker ikke at leverandørene skal benytte seg av en forretningsmodell som
baserer seg på å benytte seg av selvstendig næringsdrivende. Det ble derfor satt krav i kontrakt
med bestemmelsen om maks 25% selvstendig næringsdrivende. Et riktig grep gjort av Bærum
Kommune for å nettopp regulere bruk av andel konsulenter. Bærum kommune er stolte av å sette
strengere krav enn lovverket og kunne bidra til et arbeidsliv som ikke baserer seg på bruk av
konsulenter.
Bærum Kommune har gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår både i 2017 og høsten
2018. For å regulere anvendelse av konsulenter/ selvstendig næringsdrivende er det stilt krav til
alle leverandørene av heldøgns omsorgstjenester, krav til en andel på maks 25% konsulenter. Alle
leverandørene rapportere løpende om status på oppfyllelse av kravet. Det er også et gjengående
tema i kontraktsoppfølgingsmøter.»
Rådmannen ønsker ikke å forskuttere utfall i en pågående rettsak. Men vi vil følge utfallet av
rettsaken og gjøre en konkret vurdering av samarbeidet videre.

