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NOTAT 

Til Helse Vest RHF 

v/konsernadvokat Ivar Eriksen 

 

 

Fra Svein Aage Valen 

Dato 25. april 2008 

Ansvarlig advokat Svein Aage Valen 

  
HELSE BERGEN HF. BARNE- OG UNGDOMSSENTER, PSYKOSOMATISK SENTER 

1 INNLEDNING 

Jeg viser til Helse Vest RHF’s brev av 14. april 2008 hvor vi anmodes om å foreta en rettslig vurdering av 

Helse Vest RHF’s ”sitt handlingsrom ut fra den prosess som til nå er gjennomført og de kontrakter som 
er inngått, knyttet til foreliggende planer for etablering av nytt senter for barn, unge og psykosomatisk 

medisin på Haukelandsområdet”.  

I forbindelse med ovennevnte gjennomgang har vi fra Helse Vest RHF mottatt et dokument inneholdende 

en kronlogisk matrise som viser den interne behandling av prosjektet (barne- og ungdomssenter, 

psykosomatisk senter – BUSP) i Helse Bergen HF. I tillegg har vi mottatt fra Helse Bergen HF 

v/divisjonsdirektør Askjell Utaaker kopi av avtaledokument mellom Helse Bergen HF v/prosjektkontoret 

og COWI AS om prosjektering av ”Haukeland Universitetssykehus (HUS), barne- og ungdomssenter, 

psykosomatisk senter”. Videre har vi mottatt kopi av avtale mellom Helse Bergen HF og Arkitektgruppen 

”BUSP” v/KHR om prosjektering av nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin – BUSP.  

Fredag den 18.april 2008 hadde undertegnede et møte med divisjonsdirektør Askjell Utaaker og 

avdelingssjef Geir Pedersen i Helse Bergen HF. I møtet ble det gitt en overordnet orientering om 

prosjektet, inngåtte kontrakter og enkelte praktiske og rettslige forhold knyttet til eventuelle endringer i 

prosjektet slik det foreligger pr i dag. 

Vårt oppdrag består i å vurdere hvilke forpliktelser/rettigheter Helse Bergen HF eventuelt har i forhold til 

tredjeparter i forhold til ovennevnte prosjekt. Utgangspunktet for vurderingen er å ta stilling til hvilket 

handlingsrom Helse Bergen HF har dersom det fra byggherrens ståsted skulle være ønskelig å foreta 

endringer i prosjektet innenfor de inngåtte kontrakter. Konkret vil det være spørsmål om å klarlegge de 
kontraktsrettslige konsekvenser av at prosjektet eventuelt utsettes, avlyses, nedskaleres eller endres på 

andre måter. 

Vår vurdering bygger på den mottatte dokumentasjon. Vi legger således til grunn at det ikke foreligger 

andre kontrakter enn de to avtaler om prosjektering av henholdsvis arkitekt- og ingeniørfagene som vi 

har mottatt. 
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2 OPPSUMMERING – SAMMENDRAG 

De foreliggende prosjekteringskontrakter for hhv arkitekt- og ingeniørfagene inneholder bestemmelser 

om oppsigelsesrett for oppdragsgiver på ethvert tidspunkt i prosjekteringsfasen.  Ingeniørkontrakten kan 

sies opp uten at det utløses vederlagsansvar utover det arbeid som er utført.  Når det gjelder 

arkitektkontrakten oppstår det plikt for oppdragsgiver til å dekke påregnelig tap som følge av 

avbestillingen.  For tap som består i manglende beskjeftigelse av ansatte vil erstatningsplikten 

begrenses til lønnsutgifter i oppsigelsestiden.  I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver i dette tilfellet skal 

dekke boutgifter til de arkitektene som midlertid har arbeidssted i København i forbindelse med 

prosjektet.  I praksis vil dette være begrenset til leieutgiftene i oppsigelsestiden for leieavtalene for de 

aktuelle boliger/leiligheter. 

Arbeidet etter prosjekteringskontraktene faktureres månedlig og skal være à jour.  Terminering av 

kontraktene vil derfor ikke utløse ytterligere vederlagskrav for så vidt gjelder ingeniørkontrakten.  For 

arkitektkontrakten vil oppdragsgiver i prinsippet bli ansvarlig arkitektenes tap som følge av 
avbestillingen.  Dersom prosjektet imidlertid ikke kommer til utførelse vil oppdragsgiver ikke bli ansvarlig 

for fortjenestetapet.  På grunn av den generelle tapsbegrensningsplikt og fordi kontrakten begrenser 

ansvaret til lønnsutgifter i de ansattes oppsigelsestid vil Helse Bergens potensielle ansvar også i forhold 

til arkitektene i realiteten være begrenset. 

Det følger av begge prosjekteringsavtalene at oppdragsgiver har rett til å benytte det materialet som er 

utarbeidet i forprosjektet forutsatt at dette benyttes til fullføring av prosjektet.  Dersom det gjøres 

omfattende endringer i prosjektets omfang og/eller karakter vil imidlertid Helse Bergen ikke uten videre 

kunne benytte materiale utarbeidet i prosjekteringsfasen (uten særskilt avtale).   

Dersom det foretas vesentlige endringer av prosjektet vil det også kunne utløse krav om gjennomføring 

av ny konkurranse i henhold til reglene for offentlige anskaffelser.   

Dersom det er tale om å inngå nye kontrakter med andre prosjekteringsansvarlige vil det utvilsomt 

måtte gjennomføres ny anbudskonkurranse. 

Reglene for den avholdte arkitektkonkurranse legger begrensninger på Helse Bergens anledning til å 

overlate dette til videre bearbeidelse av andre enn de som var deltakere i konkurransen.  En slik rett til 

videre bearbeidelse av andre forutsetter at rettighetene til dette erverves. 

3 NÆRMERE OM DE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

I den utstrekning det aktualiseres å gjøre endringer i foreliggende prosjekt i forhold til det arbeid som er 

definert i inngåtte kontrakter med arkitekt og rådgivende ingeniører oppstår flere problemstillinger. Det 

vil for det første være spørsmål om oppdragsgiver kan endre arbeidsomfanget (delvis avbestilling). 

Dersom det foreligger en rett til delvis avbestilling må det undersøkes hvorvidt kontraktene inneholder 

bestemmelser om justering av vederlaget i slike tilfeller – eventuelt kartlegge hvordan slik justering skal 

foretas.  

Det må videre tas stilling til hvilke konsekvenser som utløses dersom oppdragsgiver beslutter å 

terminere prosjektet fullt ut slik at dette ikke kommer til utførelse. Dersom oppdragsgiver skulle ønske å 

benytte andre prosjekterende arkitekter og rådgivende ingeniører må det tas stilling til hvorvidt dette 

eventuelt kan gjøres med utgangspunkt i allerede foreliggende prosjekteringsmateriale.  
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Endelig vil det ved endringer i prosjektets omfang oppstå spørsmål i forhold til anskaffelsesregelverket. 

Det vil for det første være spørsmål om hvordan engasjement av nye prosjekterende vil utløse krav om 

ny utlysning og gjennomføring av ny anskaffelsesprosess. Forholdet til anskaffelsesreglene må også 

vurderes dersom karakteren av prosjektet endres vesentlig i forhold til det prosjekt som tidligere ble 

utlyst som grunnlag for den kontraktstildeling som allerede har funnet sted. Problemstillingen blir med 

andre ord om det i forhold til anskaffelsesreglene kan gjøres vidtgående endringer i kontraktsomfanget 

uten at dette anses som en ny kontrakt som krever ny anbudskonkurranse. 

4 KORT BESKRIVELSE AV INNHOLDET I DE INNGÅTTE AVTALER 

4.1 Helse Bergen HF – COWI AS 

Jeg har mottatt en ikke-signert elektronisk versjon av avtalen datert juni 2007. Det legges til grunn at 

den mottatte avtale samsvarer med den signerte versjonen. Avtalen bygger på standardavtalen inntatt i 

”NS 8401 – formular for kontrakt om utførelse av prosjekteringsoppdrag”. Den samlede kontrakt består 

av (i) partenes individuelle avtale, (ii) notat utarbeidet av Helse Bergen HF og godkjent av COWI AS 
6. juni 2002 med to vedlegg, (iii) anbudsinnbydelse fra Helse Bergen HF datert 6. november 2006 med 

tilhørende vedlegg, (iv) tilbud fra COWI AS datert 15. desember 2006 og (v) NS 8401. Dokumentene 

gjelder i nevnte rekkefølge i den grad det skulle være motstrid. 

Vederlag og fremdriftsplan 

Det kontraktsfastsatte samlede honorar for prosjekteringsytelsene utgjør ca kr 69,8 mill basert på angitt 

bruttoareal og prisnivå pr 18. desember 2006.  

Kontrakten bestemmer at oppdraget skal deles inn i faser og betaling for de enkelte delfaser er nærmere 

regulert.  Honoraret for forprosjektfasen for både Psykiatri (etappe 1) og BUS (etappe 2) utgjør iht 

kontraktens vedlagg 2 a) ca kr 8,4 mill.  I tillegg kommer ca kr 1,5 mill knyttet til konseptfasen.  Av 

anbudsinnbydelsen/konkurransegrunnlaget fremgår det at fakturering skal foretas etterskuddsvis pr 

måned og betalingsbetingelsene er 28 dager fra mottatt faktura.   

Det følger videre av kontraktens punkt 5 at honoraret skal justeres lineært i den utstrekning det foretas 

endringer av bruttoarealet i forhold til det som er lagt til grunn i kontrakten. Når det gjelder eventuell 

utsettelse av prosjektet fastsetter kontrakten at vederlaget skal indeksreguleres etter reglene i NS 3405. 

Kontraktens punkt 3.0 som beskriver prosjektets fremdrift henviser til nærmere beskrivelse i 

anbudsinnbydelsen.  Det heter videre at ”..Byggherren saman med prosjekteringsgruppen kommer frem 
til en omforent fremdriftsplan som gjøres gjeldende..”.   Så vidt jeg forstår de prosjektansvarlige i Helse 

Bergen HF er imidlertid arbeidet noe forskjøvet i forhold til fremdriftsplanen i anbudsinnbydelsens punkt 

5.3.14.  Denne legger til grunn at forprosjekteringsfasen vil være avsluttet i løpet av vinteren 2008.  

Etter det opplyste vil imidlertid forprosjektet bli avsluttet i løpet av 1. halvår 2008.  Kontraktens 

fremdriftsplan fastsetter at forprosjektet deretter skal behandles i styrene i Helse Bergen og Helse Vest 

før beslutning om oppstart av detaljprosjektering tas. 

I anbudsinnbydelsen er det særlig gjort oppmerksom på at den tentative fremdriftsplanen var avhengig 

av statlig finansiering slik at endringer måtte påregnes. Det er uttrykkelig opplyst at prosjektet også kan 

bli terminert.  

I anbudsinnbydelsen er det videre (punkt 5.3.15) opplyst at man må påregne at produksjonen må 

stanses i perioder i påvente av nødvendige beslutninger tas og at kostnader knyttet til slike opphold må 

innkalkuleres i tilbudene.  
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 Avbestillingsrett. Endringer 

Hovedregelen i NS 8401 er at oppdragsgiver kan avbestille gjenstående deler av et oppdrag.  Dersom 

slik avbestilling foretas, har den prosjekterende ”…krav på betaling for den delen av oppdraget som er 

utført, og for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Dog skal erstatning for tapt fortjeneste 

ikke betales dersom den avbestilte delen av prosjektet ikke kommer til utførelse”. I avtaledokumentet 

mellom Helse Bergen HF og COWI AS er det imidlertid gjort en presisering av standardbestemmelsen på 

dette punkt. I avtalens punkt 16 er det fastsatt at oppdragsgiver kan avbestille deler av oppdraget 

”…dette selv om oppdraget kommer til utførelse. Den prosjekterende kan kun kreve betaling for den 

delen av oppdraget som er kommet til utførelse, og ikke sitt påregnelige tap som følge av 

avbestillingen”.  

I partenes avtaledokument er dette gjentatt under punkt 2 ”Beskrivelse av oppdraget” .   

Ovennevnte avbestillingsrett er for øvrig i samsvar med en kontraktsforutsetning oppstilt allerede i Helse 

Bergen HF’s anbudsinnbydelse. 

Rett til materiale utarbeidet i prosjekteringsfasen  

I anbudsinnbydelsens punkt 3.2 har Helse Bergen HF betinget seg eiendomsrett til alt materiell etter 

hvert som det produseres. 

Dersom oppdragsgiver benytter sin rett til å avbestille gjenstående deler av arbeidet har han etter 

standardavtalens punkt 16, fjerde ledd rett til å bruke prosjektmaterialet som er betalt i samsvar med 

standardavtalens punkt 6.1. Etter punkt 6.1 har oppdragsgiveren rett til å bruke materialet utarbeidet av 

den prosjekterende til gjennomføring av prosjektet. Dette innebærer i korthet at oppdragsgiver står fritt 

til å benytte materialet til ferdigstillelse av det prosjekt som var grunnlaget for kontrakten med den 

prosjekterende. Det har ingen betydning i forhold til retten å disponere materialet hvorvidt det foretas 

endringer eller hvorvidt prosjektet ble gjennomført i mindre skala enn opprinnelig planlagt. Dersom 

endringer imidlertid blir så omfattende at det ikke lenger er tale om ”samme prosjekt” vil dette stille seg 

annerledes.  Begrensningen etter punkt 6.1 retter seg i første rekke mot eksemplarfremstilling, dvs at 

oppdragsgiveren ikke skal kunne benytte materialet i forbindelse med oppføring av tilsvarende bygg, 

overdragelse av materialet til andre byggherrer som planlegger tilsvarende bygg osv.  

4.2 Helse Bergen HF – Arkitektgruppen ”BUSP” 

Prosjekteringskontrakten 
Ifølge avtale datert 19. desember 2007 er det mellom Helse Bergen HF som oppdragsgiver og 

Arkitektgruppen ”BUSP” som prosjekterende inngått avtale om prosjektering basert på NS 8401.  

I utgangspunktet er således arkitektdelen av prosjekteringsarbeidet regulert av samme bestemmelser 

som nevnt ovenfor under punkt 4.1. I forhold til de problemstillinger som særskilt skal drøftes i dette 

notat må det imidlertid noteres at partene i arkitektkontrakten har foretatt en presisering av 

avbestillingsretten i standardavtalens punkt 16. Det følger av partenes tilpasning at oppdragsgiver kan 

avbestille oppdraget eller deler av oppdraget slik det følger av NS 8401. Videre har partene gjort 

følgende tilføyelse i kontrakten; ”NS 8401, punktum 16, avsnitt to tilføyes følgende: Der betales 

ligeledes erstatning for boligudgift til medarbejdere fra TKA og S4 der er udstationered i København. I 

forhold til prosjekterende arkitekt har oppdragsgiver rett til å avbestille gjenstående del av oppdraget, 

men arkitektgrupperingen har i et slikt tilfelle krav på betaling for den delen av oppdraget som er utført 

og for sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Fortjenestetapet kan imidlertid heller ikke av 
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arkitektene kreves dekket dersom den avbestilte delen av prosjektet ikke kommer til utførelse, jfr 

standardavtalens punkt 16, 1 ledd, siste punktum.  

Dersom oppdragsgivers avbestilling innebærer at medarbeidere knyttet til prosjektet ikke kan anvendes 

på annen måte skal oppdragsgivers erstatningsplikt være begrenset til de lønnsutgifter som påløper i 

den enkeltes oppsigelsestid med tillegg av en forholdsmessig andel av utgifter til kontorhold. I tillegg 

kommer de boutgifter som påløper for de norske arkitekter i grupperingen som har arbeidssted i 

København i prosjekteringsfasen. Disse boutgifter vil være begrenset til betaling av husleie i 

oppsigelsestiden. Vi har ikke dokumentasjon på disse boutgifters omfang og leieavtalenes oppsigelsestid, 

men har muntlig fått opplyst at det er tale om maksimalt tre måneders tid og at disse under enhver 

omstendighet ville bli avsluttet i forbindelse med ferdigstillelse av forprosjektfasen som vil finne sted i 

løpet av få måneder. 

Når det gjelder bruk av arkitektgruppens materiale er det i partenes avtales punkt 3 uttrykkelig 

avtalefestet at det ikke er merknader til standardavtalens punkt 6.1. Dette innebærer at oppdragsgiver 
har rett til å bruke materialet utarbeidet av den prosjekterende arkitekt til gjennomføring av (dette) 

prosjektet. 

Vederlaget i arkitektkontrakten er fordelt på de ulike faser. Av det samlede honorar på ca kr 39, 2 mill 

(for etappe 1) vil ca kr 15,3 mill påløpe i forbindelse med forprosjektet.  Samlet arkitekthonorar for både 

etappe 1 og etappe 2 er kontraktsfestet til ca kr 96,4 mill.  Betalingsplanen forutsetter at siste 

fakturering i forprosjektet foretas pr 31.5.2008.  Kontrakten er utarbeidet med utgangspunkt i en samlet 

honorarbærende anleggssum på ca kr 1,8 mrd (for etappe 1 og 2). 

Særlig om bruk av materiale fra arkitektkonkurransen. 

Dersom det skulle bli aktuelt å avslutte samarbeidet med den arkitektgruppering som i dag utfører 

prosjekteringsarbeidet (som er identisk med vinneren av arkitektkonkurransen) vil det i tillegg måtte 

vurderes hvilket handlingsrom Helse Bergen HF har i forhold til det materialet som er mottatt i 

forbindelse med den avholdte arkitektkonkurranse.  Dette er nærmere regulert i de regler som ble 

utarbeidet og lagt til grunn for konkurransen.  I reglenes punkt 1.09 heter det; 

Helse Bergen HF har eiendomsretten til det fysiske materialet til konkurranseutkastene.  

Innlevert materiale vil ikke bli returnert.  Konkurransedeltakerne har opphavsretten til sine 

utkast. 

Ved inngåelse av kontrakt etter plan- og designkonkurransen med vinneren eller en av de 

øvrige deltakerne, har Helse Bergen HF rett til vederlagsfritt å benytte momenter, prinsipper og 

idèer fra alle deltakernes utkast i den videre planleggingen av prosjektet 

Hovedregelen etter første ledd i kontraktsbestemmelsen er at de arkitekter som deltok i konkurransen 

har opphavsretten til innleverte utkast.  Dette innebærer som utgangspunkt at Helse Bergen eventuelt 

må erverve rettigheter til materialet for å kunne utnytte dette.  Dette utgangspunkt modifiseres 

imidlertid av 2. avsnitt som innebærer at så lenge Helse Bergen inngår (prosjekterings-)kontrakt med en 

av deltakerne i arkitektkonkurransen så vil det foreligge få reelle begrensninger i videre (vederlagsfri) 

bruk av det materialet som er utarbeidet og mottatt i konkurransen (uavhengig av hvem av deltakerne 

som har innlevert dette).  Dersom man imidlertid går utenfor denne kretsen i en eventuell ny 

prosjekteringskonkurranse følger det av konkurransereglene at dette bare kan skje dersom 

oppdragsgiver erverver bearbeidelsesretten til materialet.  Man må i et slikt tilfelle derfor være forberedt 
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på å inngå i forhandlinger om vederlaget for slik rett til videre bearbeidelse av de utkast som er mottatt i 

konkurransen. 

5 ENDRING AV ENTREPRISEFORM 

Etter de spørsmål som jevnlig forekommer i entrepriseretten er den situasjon at en byggherre etter 

fullført forprosjekt beslutter å avholde en totalentreprisekonkurranse på grunnlag av forprosjektet. 

Spørsmålet som da oppstår er hvorvidt arkitektegninger kan sendes ut til inviterte entreprenører som del 

av konkurransegrunnlaget.  

Utgangspunktet er NS 8401 punkt 6.1 som gir oppdragsgiver en vidtfavnende rett til bruk av 

arkitekttegninger og annet prosjekteringsmateriale til ”gjennomføring av prosjektet”. En totalentreprenør 

kan således benytte prosjekteringsmaterialet fra et forprosjekt forutsatt at det begrenses til det aktuelle 

prosjekt og ikke til nye og andre prosjekter. I forhold til den konkrete avtale inngått i dette tilfellet vil en 

slik prosess forutsette avbestilling og det vil utløse de erstatningskrav som følger av standardavtalens 

punkt 16.1 med tilpasninger.  

Ovennevnte må imidlertid leses i sammenheng med de regler som lå til grunn for arkitektkonkurransen.  

Jeg legger til grunn at arkitekten bak vinnerutkastet vil kreve ytterligere vederlag for at Helse Bergen 

eventuelt skal kunne overlevere materialet innlevert i arkitektkonkurransen til ny arkitekt for 

videreføring av prosjektet.  Kravet vil være forankret i reglene for arkitektkonkurransen og ikke i 

prosjekteringskontrakten.  Mot dette kan anføres at arkitekten har akseptert oppdragsgivers rettigheter i 

henhold til standardavtalen (NS 8401 – pkt 6.1) som jo er videre bearbeidelse av vinnerutkastet.  Når 

arkitekten har akseptert at byggherren benytter alt materiale utarbeidet i forprosjektfasen ”til 

gjennomføring av prosjektet”  kan det vanskelig legges til grunn at rettigheter på 

konkurransetidspunktet skal kunne reversere dette.  Arkitekten kunne også lett ha lagt begrensninger på 

byggherrens videre bruk av materialet ved presiseringer av standardkontraktens punkt 6.  Spørsmålet er 

imidlertid ikke opplagt. 

Byggherrens rett til bruk av materiale utarbeidet i forprosjektfasen er som angitt ovenfor begrenset til 

bruk for gjennomføring av prosjektet.  Dette vil kunne skape betydelig tolkningstvil dersom det gjøres 

slike store endringer i prosjektet at det kan stilles spørsmål ved om det i realiteten må sies å være et 

annet prosjekt. 

De tema som er grovt angitt ovenfor reiser imidlertid kompliserte opphavsrettslige og kontraktsrettslige 
tolkningsspørsmål.  Svarene beror på sammensatte vurderinger og det er viktig å foreta vurderingene på 

grunnlag av korrekte og presise faktiske forutsetninger.  I den grad det aktualiserer seg behov for å 

trekke mer sikre konklusjoner i forhold til dette spørsmål antas det mest hensiktsmessig at dette gjøres 

når alternativene er mer avklart. 

6  ANSKAFFELSESREGELVERKET 

I utgangspunktet regulerer regelverket om offentlige anskaffelser perioden fra anskaffelsen planlegges 

og frem til kontrakt inngås. Den såkalte kontraktsfasen - perioden der partene skal oppfylle sine 

respektive kontraktsforpliktelser - er i hovedsak et forhold inter partes. Anskaffelsesregelverket legger 

imidlertid også enkelte føringer på partenes handlefrihet i kontraktsfasen. Særlig er det grenser for 

hvilke endringer som kan gjøres i kontraktsforholdet før det i realiteten er tale om en ny anskaffelse.  
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EF-domstolen har i sak C-337/98 (EU-kommisjonen mot Frankrike) lagt til grunn at dersom 

grunnleggende elementer i kontrakten reforhandles kommer prosedyrereglene til anvendelse. Dette må 

gjelde uavhengig av om kontraktsytelsen økes eller reduseres.  

Det er altså tale om et vesentlighetskrav. Hva som ligger i dette vesentlighetskravet må klarlegges i lys 

av praksis fra KOFA, rettsteori og anskaffelsesregelverkets grunnleggende hensyn. Dets synes ikke å 

foreligge rettspraksis som kan gi klar veiledning selv om Rt. 2003 s. 1531 tangerer problemstillingen.  

Fra KOFA kan det vises til sakene 2004/14 og 2005/40 og 2005/100 hvor vesentlighetskriteriet legges til 

grunn. KOFA uttaler at "dersom en avtale endres vesentlig kan dettet innebære at det i realiteten inngås 

en ny avtale jf. KOFA sak 2004/14".   

I rettsteorien omtales problemstilingen av Dragsten/Lindalen på side 220 flg. og 376 flg. uten at man 

kan slutte særlig mer enn at vurderingen må skje i lys av de grunnleggende hensynene til konkurranse, 

likebehandling og forutberegnlighet. Dragsten/Lindalen argumenterer imidlertid også for at vurderingen 

vil måtte skje ut fra mange av de samme momentene som vurderingen av hva som utgjør en vesentlig 
endring av konkurransegrunnlaget som ikke kan finne sted etter kunngjøringen jf. anskaffelsesforskriften    

§ 8-2(1) og Dragsten/Lindalen side 798 flg.  Et stykke på vei kan nok dette være riktig, men i praksis vil 

problemstillingene kunne være av ganske ulik karakter. man bør derfor være forsiktig med denne 

analogien.  

Et første moment vil i praksis være kontraktens utforming. Man kan for det første tenke seg at 

kontrakten inneholder en endringsklausul som omfatter den aktuelle endringen. Dette må selvsagt 

vektlegges. Likeså der kontrakten er fleksibelt utformet slik at det egentlig bare blir tale om en 

fortløpende presisering av oppdraget. I begge disse tilfellene, vil kontraktsutformingen presumptivt 

reflektere oppdragsivers kommersielle behov på en måte som må hensyntas.   

Et annet moment er endringens karakter. Kan endringen karakteriseres som en endring i ytelsens 

karakter, omfang eller løpetid. I vårt tilfelle synes det naturlig å se forholdet som (i det vesentlige) en 

endring av ytelsens omfang. Man kan da hente noe veiledning i KOFA 2005/100 hvor en kontrakt om 

ambulansetjenester ble utvidet fra en godtgjørelse for første driftsår på kr 6.756.685, med et stipulert 

aktivitetsnivå på 274.000 km, og til en senere godtgjørelsen på kr 16.400.000 per år, basert på et 

stipulert aktivitetsnivå på 380.000 km. Dette ble ansett som en så vesentlig endring at det var tale om 

en ny anskaffelse. Det kunne ikke være avgjørende at kontrakten inneholdt en reforhandlingsklausul.   

Noe veileding kan også hentes fra bestemmelsen i den tidligere anskaffelsesforskriften § 4-3 (h) som 

satte grensen for verdien av tilleggsarbeider som kunne avtales etter konkurranse med forhandling til 50 

prosent av kontraktsverdien.   

Et tredje moment er anskaffelsen karakter vurdert i lys av markedet for den aktuelle tjenesten. Dersom 

det er svært lite sannsynlig at den aktuelle endringen faktisk ville ha resultert i en annen markedsmessig 

respons ved en ny konkurranse, vil ikke hensynene til likebehandling og konkurranse gi klar anvisning på 

en ny konkurranse. Omvendt; der det er svært sannsynlig at den aktuelle endringen faktisk ville ha 

resultert i en annen markedsmessig respons, trekker hensynene til likebehandling og konkurranse i 

retning av at en ny konkurranse må avholdes. Se også Dragsten/Lindalen side 802.   

Et fjerde moment er de praktiske og økonomiske kostnadene for oppdragsgiver ved å gjennomføre en ny 

konkurranse. Dette argumentet kan særlig festes i lovens overordnede formål om effektiv ressursbruk 

ved offentlige anskaffelser, jf. lov om offentlige anskaffelser § 1. Som ledd i denne vurderingen vil det 
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etter mitt skjønn også være relevant å vurdere bakgrunnen for endringsbehovet. Særlig; der 

bakgrunnen for endringsbehovet primært skyldes dårlig planlegging hos oppdragsgiver, er 

oppdragsgivers ønske om styre unna en ny konkurranse mindre beskyttelsesverdig en der 

endringsbehovet klarligvis skyldtes forhold utenfor oppdragsgivers kontroll.  

Det avgjørende for vurderingen må antagelig bli hvilke praktiske og økonomiske kostnader som er 

forbundet med en ny konkurranse, og om markedsresponsen kan ventes å bli annerledes. Dersom disse 

to momentene kan tas klart til inntekt for at det ikke er nødvendig med en ny konkurranse, antar jeg at 

det må være holdbart å fortsette med de samme leverandørene. 

 

*    *    * 

 

Med vennlig hilsen 

Thommessen Krefting Greve Lund AS 

Svein Aage Valen 

advokat (H) 


