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Forord
Kapitlet om kommunesammenslåing og offentlig anskaffelser inngår i rapporten «Digitale
konsekvenser av en kommunesammenslåing» som ble utarbeidet av PA Consulting i
samarbeid med KS Advokatene i 2016. Det trådte i kraft en ny lov og forskrift om offentlige
anskaffelser 1. januar 2017. KS Advokatene har derfor oppdatert kapitlet om offentlige
anskaffelser i rapporten. Foruten å oppdatere kapitelet til nytt regelverk har vi også utvidet
kapitlet med drøftelse av nye temaer og problemstillinger.
Kapitelet er utarbeidet av KS Advokatene, ved Kristine Vigander, Beatrice Dankertsen
Hennyng og Kristine Røed Brun.
Oslo, 5. april 2018

1. Innledning
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 111 kommuner skal slå seg sammen til 43, og at 13 fylker
skal slå seg sammen til 6. Med tidligere vedtak om kommunesammenslåinger, betyr det at
det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylkeskommuner og 354 kommuner i Norge. Alle
sammenslåingene skal være gjennomført senest 1. januar 2020.
Ved en kommunesammenslåing vil hver enkelt av de deltagende kommunene ha sin egen
kontraktsportefølje. Kommunene kan ha helt eller delvis overlappende avtaler og avtaler
med ulik varighet. De kan ha kontrakter med ulike leverandører og på ulike fagsystemer.
Avtalene vil regulere ulikt behov og for øvrig inneholde ulike vilkår som pris etc.
Dette reiser en rekke anskaffelsesrettslige og kontraktsrettslige spørsmål:





Er det for eksempel rettslig adgang til å videreføre en avtale, og i hvilket omfang og
på hvilke vilkår?
Kan for eksempel kommune As kontrakt om et fagsystem som ble inngått før
sammenslåingen var en aktualitet, videreføres og benyttes av de øvrige kommunene
som inngår i den sammenslåtte enheten?
Hva skjer i så fall med de resterende kontraktene om fagsystemer, kan disse
termineres og kan dette skje erstatningsfritt?
Har det eventuelt noen betydning hvis det er tatt høyde for disse situasjonene i
kontrakten?

Formålet med dette kapittelet er å søke å gi svar på noen av de anskaffelsesrettslige
spørsmålene som det må tas stilling til for kontrakter som er omfattet av
anskaffelsesregelverket i perioden opp til og under en kommunesammenslåingsprosess. Vi
vil også forsøke å vise hvilket handlingsrom som ligger i regelverket og gi enkelte eksempler
underveis.
Problemstillingene vil variere avhengig av den konkrete situasjonen en står i og den enkelte
avtales innhold.
For konkurranser som ennå ikke er gjennomført er det viktig å peke på hvilke grep
kommunene kan ta i konkurransene for at avtalene også etter en sammenslåing, fortsatt er i
3

overenstemmelse med anskaffelsesregelverket. Dette behandles i punkt 5 «Kommende
kontrakter – bruk av endringsklausuler».
I en kontraktsportefølje kan kommunene ha flerårige kontrakter som er inngått forut for at
sammenslåing var en aktualitet. I disse kontraktene er det følgelig ikke tatt høyde for
sammenslåingsproblematikk og det må gjøres konkrete vurderinger av hvilke kontrakter som
kan videreføres uten å komme i konflikt med anskaffelsesregelverket. Dette behandles
nærmere i punkt 6 «Eksisterende kontrakter».
En rettslig vurdering vil alltid være fundert i det konkrete faktum. Det er derfor viktig å få en
oversikt over hvilke avtaler hver kommune er bundet av og omfanget av disse. En
kartlegging av hver enkelt kommunes kontraktsportefølje er av stor viktighet for å kunne
foreta de konkrete rettslige vurderingene som må skje.
I punkt 3 i dette kapittelet vil vi derfor påpeke viktigheten av at kommunene gjøre en
grundig kartlegging av kontraktsporteføljen. Den enkelte avtales innhold vil i stor utstrekning
være styrende for hvilket handlingsrom en har ved en kommunesammenslåing. Vi vil derfor
gi en kortfattet fremstilling over forhold som må klarlegges.
Den videre fremstilling tar ikke sikte på å gi en uttømmende redegjørelse for hvilke
anskaffelsesrettslige problemstillinger som kan oppstå knyttet til kontrakter og
kommunesammenslåing. Vi vil gi et overordnet bilde av hvilke skranker
anskaffelsesregelverket setter for utvidelser/videreføringer av kontrakter og konsentrere oss
om problemstillinger som mange kommuner vil møte. Det foreligger begrenset veiledning og
praksis på området og de fleste svarene vil bero på en helt konkret vurdering. Kommunen
må således sørge for å knytte til seg tilstrekkelige ressurser og rett kompetanse til å få
foretatt de nødvendige vurderingene.
Vi vil i det videre omtale oppdragsgiver som «kommunen». Vi understreker imidlertid at vi
med begrepet «kommunen» sikter til både kommuner og fylkeskommuner.

2. Kort om rettstilstanden
Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder i utgangspunktet kun frem til kontrakt er
inngått. Etter kontrakt er signert reguleres kontrakten av kontraktsretten.
Et viktig unntak fra dette utgangspunktet er læren om forbud mot vesentlige endringer i
inngåtte kontrakter. Læren er utviklet gjennom praksis fra EU-domstolen1 og Klagenemnda
for offentlige anskaffelser (Kofa).
Læren om forbud mot å gjøre vesentlige endringer legger begrensninger på hvilke endringer
som kan gjøres uten å bryte anskaffelsesregelverket. Et viktig hensyn bak hvorfor det ikke er
tillatt å gjøre vesentlige endringer i kontrakter som er inngått etter anskaffelsesregelverket,
er at endringene ikke var en del av den opprinnelige konkurransen. De delene av kontrakten
som representerer en vesentlig endring har således ikke vært utsatt for konkurranse og
anses som en ny kontrakt. Det vil bryte med de grunnleggende kravene til likebehandling,
forutberegnelighet og gjennomsiktighet dersom det skulle være tillatt å gjøre vesentlige

1

Den sentrale avgjørelsen fra EU-domstolen er C-456/06 Pressetext, avsagt 19. juni 2008.
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endringer i inngåtte kontrakter. Det er derfor et forbud mot å gjøre vesentlige endringer
uten å gjennom føre en ny konkurranse i overenstemmelse med anskaffelsesregelverket.
Ved revisjon av EUs anskaffelsesregler ble læren regelfestet i det nye anskaffelsesdirektivet2
artikkel 72. Innholdet i artikkel 72 er omtalt i direktivets fortale punkt 109 til 111.
Den nye anskaffelsesforskriften som trådte i kraft over 1. januar 2017 (FOR-2016-08-12-974,
heretter kalt forskriften eller FOA), har implementert artikkel 72 i paragrafene 28-1 til 28-3.3
For anskaffelser over EØS-terskelverdi angir forskriftens § 28-1 hvilke endringer som er
tillatte å foreta i en eksisterende kontrakt. Etter § 28-1 vil endringene som følge av de fem
situasjonene som er beskrevet i § 28-1 bokstav a-f, alltid være tillatt og kan gjennomføres
uten en ny konkurranse. Flere av de situasjonene som er regulert i § 28-1, vil kunne foreligge
ved en kommunesammenslåing og de mest aktuelle unntakene vil bli gjennomgått i punkt
6.3. Forskriftens § 28-2 angir hva som skal anses som en vesentlig endring og som dermed
ikke er tillatt i henhold til anskaffelsesregelverket. Dette vil bli nærmere belyst i punkt 6.4.
For anskaffelser etter del II gjelder forskriftens § 11-2. Her fremgår det at oppdragsgiver kan
foreta ikke-vesentlige endringer uten å gjennomføre en ny konkurranse. Det legges opp til
en friere vurdering ved endring i kontrakt etter del II, enn etter den tilsvarende
bestemmelsen i del III. Adgangen til å gjøre endringer er således noe større enn for
anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdien. De momentene som inngår i
vesentlighetsvurderingen i etter § 28-2 er likevel relevante for vurderingen etter 11-2. Det
vises her til punkt 6.3 og 6.4.
Hva som utgjør en vesentlig endring må alltid avgjøres etter en konkret vurdering i hvert
enkelt tilfelle. Det må foretas en sammenligning av innholdet i kontrakten slik den
opprinnelig ble kunngjort og slik den vil se ut med de ønskede endringene.
I noen saker kan det komme på spissen om endringen som foretas, skal vurderes opp mot
den ulovfestede læren om vesentlig endring eller de nye rettsreglene som trådte i kraft 1.
januar 2017.
I den nye forskriftens § 32-2 første ledd følger det av overgangsregelen, at de nye reglene
gjelder for anskaffelser iverksatt etter 1. januar 2017. En anskaffelse er «iverksatt» når den
er kunngjort eller for ikke-kunngjøringspliktige anskaffelser «når oppdragsgiver har sendt ut
en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i
forbindelse med en planlagt anskaffelse».
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandlet nylig dette spørsmålet4 og uttalte
at skjæringstidspunktet er når oppdragsgiver initierer endringen. Kofa uttalte i premiss 16:
«Som vist i vår sak, vil det imidlertid ofte være slik at en endring av en eksisterende
kontrakt skjer på initiativ fra en oppdragsgiver. I en slik situasjon er det etter
klagenemndas syn mest nærliggende å tolke overgangsreglene slik at en endring av
Direktiv 2014/24/EU.
For kontrakter som omfattes av konsesjonskontraktforskriften og forsyningsforskriften er tilsvarende
regler implementert i henholdsvis konsesjonskontraktforskriften del II §§ 13-1 til 13-3 og i
forsyningsforskriften del II §§ 24-1 til 24-3.
4 Kofa sak 2017/56.
2
3

5

en eksisterende kontrakt anses "iverksatt" når oppdragsgiver har sendt ut en
forespørsel til en leverandør om den aktuelle endringen».
Hvilket regelverk som må legges til grunn får imidlertid liten betydning for den konkrete
vesentlighetsvurderingen, fordi bestemmelsene om kontraktsendringer i det nye regelverket
i all hovedsak bygger på EU-domstolens praksis om vesentlighetslæren.

3. Kartlegging av kontraktsportefølgen
3.1

Innledning

For å skaffe en oversikt over kontraktsporteføljen er det nødvendig å foreta en
kontraktskartlegging i hver enkelt kommune.
I kartleggingsarbeidet må dokumenter som kontrakten, eventuelle
tilleggsavtaler/endringsavtaler, konkurransegrunnlaget med vedlegg, samt kunngjøringen
fremskaffes. Det er disse dokumentene som er tolkningsgrunnlaget for hvilke endringer som
kan foretas.
Når den enkelte kommune har kartlagt egen portefølje må arbeidet koordineres slik at
kommunene i felleskap kan utarbeide en overordnet strategi/plan for fremtidig behov og
hvordan det kan dekkes. Hvilke kontrakter kan videreføres? På hvilke områder må det
iverksettes nye konkurranser?
3.2

Hva må kartleggingen omfatte?

Det er viktig at kartleggingen inneholder følgende informasjon om avtalene som finnes i
kommunene. Informasjonen har betydning for vurderingen av endringsadgangen for den
enkelte kontrakt.


Type kontrakt

Er avtalen en rammeavtale eller kontrakt? En kontrakt inngås som regel om en bestemt vare
eller tjeneste hvor avtalens innhold, omfang og leveringstidspunkt er avtalt på forhånd.
Det som ofte karakteriserer en rammeavtale og som skiller den fra en ordinær kontrakt er at
det er usikkerhet rundt avtalens volum. En rammeavtale er mer fleksibel mht. hva som anses
som en lovlig endring når avtalens omfang/volum endres. 5


Avtalens art/ytelsens karakter

Gjelder avtalen standard hyllevare eller komplekse ytelser? Ved kjøp av rene hyllevarer vil
det være mindre grad av fleksibilitet mht. endring av type varer, fordi varen er klart angitt.
Dersom oppdragsgiver ønsker en annen type vare i tillegg vil det derfor raskt anses å
foreligge en vesentlig endring. Endringer som følge av den teknologiske utviklingen på
punkter av marginal betydning, vil imidlertid under omstendighetene kunne aksepteres. Ved
særlig langvarige komplekse kontraktsforhold hvor det var vanskelig å forutse ethvert
endringsbehov, vil det muligens være noe videre adgang til å foreta endringer.

5

Kofa sak 2011/294.
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Avtalens innhold og omfang

Kontraktens innhold og omfang angir rammene for avtalen. Dersom avtalen angir
kontraktens verdi til en bestemt sum og/eller angir f.eks. at oppdragsgiver har forpliktet seg
til å kjøpe 25 lisenser, så gir avtalen lite handlingsrom for endring. Dersom avtalen
motsetningsvis angir et estimert omfang av IKT-system for lønn med tilhørende vedlikehold
og support, til en verdi av ca. 15 – 20 millioner, så har oppdragsgiver større handlingsrom.
Avtalens innhold og omfang er ofte oppgitt i konkurransegrunnlaget eller kunngjøringen, så
det er viktig å ta en sjekk opp mot disse for å få en fullstendig oversikt.


Avtalens varighet og oppsigelsesklausuler

Hvor lenge løper avtalen? Er det mulighet til å si opp avtalen? Når flere kommuner slår seg
sammen, vil det være overlappende avtaler som løper ut på forskjellige tidspunkt. Det er da
viktig å kartlegge når de ulike avtalene løper ut, eventuelt om det er mulighet for å si opp
avtalen(e).


Eventuelle opsjoner eller endringsklausuler

Inneholder avtalen opsjoner eller endringsklausuler?
Hvis det i den opprinnelige avtalen er tatt høyde for at kontrakten kan endres underveis i
avtaleperioden, kan oppdragsgiver gjøre dette uten at det krever ny prosedyre etter
forskriften. Det vil for eksempel være tilfellet der oppdragsgiver har inntatt en opsjon eller
en endringsklausul i avtalen. Det kunne for eksempel være en opsjon på forlengelse av
kontraktens løpetid, øking av volumet eller en prisjusteringsklausul.
Eksempelvis kan det i en avtale om kjøp av fagsystemer være inntatt en opsjon om
oppgradering av fagsystemet eller en opsjon på kjøp av ytterligere lisenser.
Eksempel:
Storvik kommune har kjøpt et fagsystem med 55 lisenser. Avtalen inneholder en opsjon på
kjøp av ytterligere 10 lisenser. Per i dag benyttes kun 45 lisenser. Lillevik kommune skal
innlemmes i Storvik kommune. Den nye større Storvik kommune ønsker å videreføre sin
avtale om fagsystemet. Sammenslåing av kommunene medfører et behov på 15 flere
lisenser – til sammen 60 lisenser. Siden avtalen inneholder en opsjon på kjøp av 10 lisenser,
rommer avtalen en slik utvidelse selv om Lillevik kommune ikke var en del av den
opprinnelige avtalen.6


Hvilke endringer er eventuelt allerede foretatt?

Det er viktig å kartlegge hvilke endringer som eventuelt allerede er foretatt etter
avtaleinngåelsen, da det vil ha betydning for den videre endringsadgangen kontrakten gir.

Merk imidlertid at det kan reises spørsmål om endringen på oppdragsgiversiden i seg selv kan være et
hinder for å videreføre kontrakten. Se mer om denne problemstillingen i punkt 7.
6
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3.3

Overordnet strategi og prosjektgruppe

Det er viktig at kommunene legger en overordnet strategi for å kartlegge hvilke kontrakter
som må være i kraft ved sammenslåingstidspunktet, herunder en tidsplan for
gjennomføringen av de aktuelle anskaffelsene. Det fremtidige behovet for de sammenslåtte
kommunene må vurderes samlet.
Det er av stor betydning å få kartlagt hvilke kontrakter det er rettslig adgang til samt
anskaffelsesfaglig kosteffektiv å videreføre, da det er ressurskrevende å gjennomføre nye
konkurranser.
Kartlegging av kontraktsportefølje, vurdering av endringsadgang samt inngåelse av eventuelt
nye avtaler er svært ressurskrevende arbeid. Det er derfor etter vår vurdering
hensiktsmessig å sette sammen et tverrfaglig anskaffelsesteam/prosjektgruppe som kan
ivareta disse oppgavene. Et slikt team bør inneha både anskaffelses – og kontraktsrettslig
kompetanse samt kompetanse om det enkelte fagsystem og brukernes behov.

4. Varighet på kontrakter
Under gjennomgangen av kontraktsporteføljen oppdager kommunen kanskje at man har
noen svært langvarige kontrakter. Dette er ikke uvanlig på for eksempel IT-systemer.
Uavhengig av kommunesammenslåing kan det i den forbindelse stilles spørsmål ved hva som
er lovlig varighet på kontrakter.
Med unntak av for rammeavtaler 7er kontrakters maksimale varighet ikke regulert i verken
lov eller forskrift om offentlige anskaffelser. Det er heller ikke noe forbud mot
tidsubegrensede kontrakter. Dette underbygges blant annet av reglene om beregning av
terskelverdi i § 5-4 der det er egne beregningsregler for tidsubegrensede kontrakter.
EU-domstolen fikk i Pressetext saken (C-454/06) forelagt spørsmålet om det var i strid med
EU-retten å inngå tidsubegrensede offentlige tjenesteavtaler. Domstolen uttalte følgende:
«Der er imidlertid ikke på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin noget til hinder
for indgåelsen af tidsubegrænsede offentlige tjenesteydelsesaftaler.»
Ofte kan en lang kontraktsperiode være nødvendig da leverandøren må investere betydelige
midler for å kunne levere ytelsene som etterspørres.
Det går imidlertid en grense og avtaler med svært lang løpetid eller avtaler som ikke kan sies
opp vil kunne undergrave virkningen av anskaffelsesverket, og bryte med intensjonen om
konkurranse. Å unnlate å si opp en løpende, tidsubestemt kontrakt kan derfor utgjøre en
ulovlig direkte anskaffelse.
Hvor lang varighet en kontrakt kan ha beror på en konkret vurdering. Et sentralt moment vil
være hva slags ytelse kontrakten gjelder og hvorvidt det er behov for investeringer som
krever lang nedskrivningsperiode. Det tilsier i så fall lengre avtalevarighet.

7

Hovedregel for rammeavtalers varighet er inntil 4 år, se FOA §§ 11-1(4) og 26-1(4)
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Kravet til konkurranse kan også som utgangspunkt hindre kortvarige kontrakter fordi
leverandørene ikke ønsker å konkurrere der hvor grunnlagsinvesteringer ikke kan nedskrives
fullt ut i kontraktsperioden.
Det kan være relevant å se på hvilken avtalevarighet som kan gi de mest effektive
anskaffelsene. Det kan for eksempel tenkes at man oppnår helt andre økonomiske
betingelser ved en lengre kontrakt.
Videre tenker vi at det vil være relevant å se på om avtalen forutsetter kunnskap om
virksomheten som det vil ta tid å opparbeide seg. Høye byttekostnader vil også være
relevant å ta i betraktning. Sistnevnte er særlig aktuelt for IKT-kontrakter.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har tatt stilling til om varigheten av en
kontrakt er i strid med det grunnleggende prinsippet om konkurranse i flere saker. Se for
eksempel sakene:





Kofa 2013/66 (kontraktsvarighet på 10 år akseptert ved kjøp av
bedriftshelsetjenester)
Kofa 2010/23 (10 års varighet på avtale om drift av ambulansebåter ble ikke
akseptert)
Kofa 2010/197 (Avtaleperiode på 4+1+1 år for avtale om sluttbehandling av avfall ble
akseptert pga. høye avskrivingskostander)
Kofa 2004/16 (IT-kontrakt på varighet på inntil 8 år ikke akseptert, men gammel
avgjørelse og avgjørelsen er kritisert så ikke sikkert utfallet ville blitt det samme i dag)

Avgjørelsene illustrerer at det ikke er noe fasitsvar på hvilken varighet som kan aksepteres,
men at dette beror på en konkret helhetsvurdering av hvilken kontraktslengde som vil gi en
mest optimal anskaffelse. 8
Vi minner også om at selv om det er rettslig adgang til for eksempel å videreføre og utvide
en eksisterende kontrakt, vil en kommunesammenslåing i mange tilfeller være en gylden
anledning til å gjennomføre en ny konkurranse. Ofte kan det være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi både bedre og rimeligere leveranser. Dette gjelder ikke minst
ved en sammenslåing der den nye kommunen ofte vil være i en bedre forhandlingssituasjon,
blant annet pga. økt størrelse.
5. Kommende kontrakter – bruk av endringsklausuler
5.1

Innledning

Kommunene vil kunne ta høyde for mulige sammenslåinger i konkurranser som kunngjøres
forut for en sammenslåing, ved at det i konkurransebetingelsene gis konkret informasjon om
Vi antar at det fremdeles eksisterer noen tidsubegrensede avtaler som er inngått før EØS-avtalens
ikrafttredelse. For en omtale av slike avtaler viser vi til Marianne H. Dragsten: «Offentlige anskaffelser –
regelverk, praksis og løsninger» (2013) side 735 og Difis veileder om anskaffelse av Helse- og
sosialtjenester (2017) side 38, (tilgjengelig her:
https://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/veileder_helse-_og_sosialtjenester_07.04.17.pdf)
8
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den forestående sammenslåingen. Slik informasjon kan gis i form av en endringsklausul eller
opsjon.
Hvis det i den opprinnelige kontrakten er tatt høyde for at kontrakten kan endres underveis i
avtaleperioden, kan oppdragsgiver gjøre dette uten at det krever ny konkurranse etter
forskriften.
Det er et stort spenn i hva endringsklausuler kan omhandle. Som eksempler nevnes
prisklausuler og opsjoner. I forbindelse med en forestående kommunesammenslåing, er
trolig endringsklausuler knyttet til overføring av rettigheter og utvidelse av volum/endret
geografisk område, være særlig relevant.
Næring- og fiskeridepartementet veileder om endring i kontrakt omtaler endringsklausuler i
punkt 3.19.

5.2

Om endringsklausuler

Det følger av forskriften § 28-1 første ledd bokstav a, at endringer som foretas etter en
endringsklausul vil være lovlige endringer.
De nærmere kravene til endringsklausuler fremgår av § 19-1 annet ledd. Bestemmelsen
lyder:
«(2) Oppdragsgiveren kan fastsette endringsklausuler, for eksempel prisindeksklausuler
eller opsjoner. Endringsklausulene skal angis i anskaffelsesdokumentene, og det skal
fremgå klart hvilke endringer oppdragsgiveren kan foreta, i hvilket omfang og på hvilke
vilkår. Endringsklausulene kan ikke åpne for at anskaffelsens overordnede karakter blir
endret.»
Regelen er en forskriftsfesting (kodifisering) av tidligere praksis. Tidligere praksis knyttet til
temaet er derfor relevant. Det er tre vilkår som må være oppfylt for at endring gjort med
hjemmel i en endringsklausul anses lovlig.
-

Endringsklausulen må være tilkjennegitt i konkurransebetingelsene
Endringsklausulen må være formulert tilstrekkelig klart og presist
Endringsklausulen må ikke endre anskaffelsens overordnede karakter

En forutsetning er altså at endringsklausulen er angitt i anskaffelsesdokumentene.
Anskaffelsesdokumentene10 er en fellesbetegnelse for kunngjøringen,
konkurransegrunnlaget og ESPD.
Dette kravet ivaretas ved at det utarbeides en kontraktsklausul som innarbeides i kontrakten
som benyttes i den konkrete anskaffelsen og som er inngår i det tilkjennegitte
konkurransegrunnlaget11.

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andrekolonne/endring-i-kontrakt/id2538035/
9

10
11

Anskaffelsesdokumentene defineres i FOA § 4-2 b
Konkurransegrunnlag defineres i FOA jf 4-2 a

10

Dersom oppdragsgiver benytter seg av Statens standardavtaler (SSA) eller andre utarbeidede
kontrakter, gjør vi oppmerksom på at disse allerede kan inneholde endringsklausuler av ulik
karakter, for eksempel bestemmelser om overdragelse av rettigheter og plikter. Det er viktig
at en ved utformingen av en endringsklausul som skal supplere en «standardkontrakt»
sørger for at den nye endringsklausulen harmoneres mot innholdet i kontraktenes
eksisterende endringsklausuler. Ved å harmonisere innholdet i de ulike endringsklausulene
unngår en å etablere motstrid i kontrakten.
Enkelte kontrakter inneholder klausuler om at rettigheter og plikter etter avtalen ikke kan
overdras uten samtykke fra leverandøren. En slik klausul er ikke ønskelig å etablere da den
kan hindre at den nye kommunen skal kunne tre inn i eksisterende avtaler. Se for øvrig punkt
7 for en nærmere vurdering av om det er krav om samtykke fra leverandøren ved
kommunesammenslåing.
Det følger av ordlyden at skal fremgå klart hvilke endringer oppdragsgiveren kan foreta, i
hvilket omfang og på hvilke vilkår.
For å oppfylle klarhetskravet må oppdragsgiver beskrive hvilke endringer som skal foretas og
volumet/omfanget av endringene samt hvilke vilkår som skal gjelde for endringen(e).
Klarhetskravet er satt for å ivareta kravet til de grunnleggende prinsippene i loven § 4,
herunder kravene til likebehandling og gjennomsiktighet. Disse kravene innebærer at
innholdet fremkommer tydelig for alle tilbyderne slik at leverandørene har mulighet for å
kalkulere pris og risiko knyttet til de varslede endringene. Klarhetskravet innebærer at det
skal være opplagt og uomtvistelig hva slags endringer klausulen tillater, både kvalitativt og
kvantitativt.
Utfordringen vil bli å forutse hvilke endringer som det kan bli behov for i den sammenslåtte
enheten og deretter å beskrive disse tilstrekkelig klart og utvetydig. I hvilke grad en klarer å
oppfylle klarhetskravet, vil bero på hvor godt hver enkelt kommune har kartlagt sitt behov
og den eksisterende kontraktsporteføljen.
Et siste krav til utformingen av endringsklausulen er at de endringene en åpner for/søker å
regulere ikke medfører at kontraktens overordnede karakter endres. Hvorvidt kontraktens
overordnede karakter endres, er en skjønnsmessig vurdering som må foretas konkret.
Anskaffelsen kan ikke gjennom en endringsklausul gå over til å bli «noe annet». Dette er et
krav som i all hovedsak skal hindre omgåelser. Mye taler for at en endring av kontraktsart vil
anses å være en endring som endrer kontraktens overordnede karakter. Eksempler på dette
kan være om tjenestekontrakt endres til en til varekontrakt eller en kjøpsavtale endres til en
avtale om leasing.
En endring som gjøres med hjemmel i en klar endringsklausul, vil ikke anses som vesentlig og
følgelig være tillatt å gjennomføre uten ny konkurranse.
Bestemmelsen om endringsklausul vil etter vår vurdering være et nyttig verktøy i forbindelse
med forberedelser til en kommunesammenslåing. Kommunen kan for konkurranser som
kunngjøres frem mot en sammenslåing «varsle» markedet om de endringer en
kommunesammenslåing kan medføre. En klar og tilkjennegitt klausul kan således etablere
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den endringsadgangen som kreves for å sikre en lovlig og kommersielt god overgang ved en
kommunesammenslåing.
Vi gjør oppmerksom på at dersom kommunen ønsker å betinge seg retten til å gjøre
tilleggskjøp etter forskriften § 13-4 bokstav d, må dette være angitt i
anskaffelsesdokumentene. Se punkt 6.4.4.

5.3

Eksempler på endringsklausul

Det er vanskelig å gi eksempel på hvordan slike endringsklausuler kan utformes. Dette fordi
klarhetskravet betinger presise beskrivelser av det kommende behovet/situasjonen. For
noen kommuner kan det kanskje være usikkert om og med hvilke kommuner det er aktuelt å
slå seg sammen med. Dette vanskeliggjør selvsagt hvor konkret man kan være i en
endringsklausul. For andre kommuner har man kanskje mer sikker informasjon å forholde
seg til, noe som gjør situasjonen enklere.
På oppfordring fra medlemmene har KS Advokatene laget et forslag en endringsklausul som
kan benyttes.
Forslag til klausul vil etter vår vurdering åpne for at det nye rettssubjektet kan tre inn i den
opprinnelige avtalen samt til utvidelse av kontraktens volum. Det er viktig at klausulen angir
parten(e), volum og vilkår for endringen på en tilstrekkelig klar og presis måte.
Det presiseres klausulen ikke er rettslig prøvd og at kommunen må gjøre nødvendige lokale
tilpasninger.
«Kommune Y og kommune X skal slå seg sammen fra 1.1.2020. Nytt navn på
kommunen blir/ er ikke avklart. Kundens organisasjonsnummer kan endres som følge
av sammenslåingen. Det kreves ikke samtykke fra leverandør for at den nye skal
kunne kommunen skal kunne tre inn i eksisterende avtale med leverandøren.
Y kommunes anslåtte volum for denne kontrakten er ca 200 lisenser. X kommunes
behov er pr i dag oppgitt å være ca. 75 lisenser. Samlet volum etter sammenslåingen
estimeres til mellom 250-300 lisenser.
Etter kommunesammenslåingens ikrafttredelse skal kontrakten gjelde for hele den
nye kommuneorganisasjonen/hele det nye geografiske området. Kontrakten
videreføres på samme vilkår som fremgår av konkurransebetingelsen for denne
konkurransen».
Dersom Ys avtale løper utover sammenslåingstidspunktet og ikke kan sies opp, vil det være
fullt mulig å beskrive et annet tidspunkt for innfasing av Y i samsvar med deres opprinnelige
avtales utløpsdato.
Eksempelvis, kommunene A, B og C skal slå seg sammen. Kommunene har ulike fagsystemer
på lønn, og ønsker å inngå en felles avtale om ett fagsystem. Kommune A har mulighet til å si
opp avtalen før kommunesammenslåingen. Kommune B sin avtale går ut 1 år etter
kommunesammenslåingen, og kommune C sin avtale går ut 2 år etter
kommunesammenslåingen. I et slikt tilfelle vil kommunene eller den nye kommunen inngå
én felles avtale om nytt fagsystem på lønn før kommunesammenslåingen, dog er det kun
kommune A som er forpliktet til å benytte avtalen fra dette tidspunktet. Avtalen må således
12

inneholde en bestemmelse som angir de ulike tiltredelsestidspunktene slik at kommune B
tiltrer etter 1 år, og kommune C tiltrer etter 2 år.
Det vil også ha betydning når man skal angi den nye avtalens omfang, da omfanget
suksessivt vil utvides etter hvert som kommunene B og C innlemmes.

5.4

Om oppsigelsesklausul/terminering

Avslutning av en kontrakt vil normalt skje i henhold til kontraktens bestemmelse for når
avtaleforholdet opphører.
I forbindelse med en kommunesammenslåing, vil det kunne være ønskelig å avslutte enkelte
kontrakter i tilfeller hvor de sammenslåtte kommunene for eksempel har overlappende
kontrakter og en av dem hjemler en nødvendig utvidelse. Det er derfor hensiktsmessig å
kontraktsregulere oppsigelsesadgangen, dersom en ønsker å kunne tre ut av avtalen før
avtalt opphørsdato.
For eksempel kan det inntas en gjensidig oppsigelsesadgang på 3 måneder eller at det
fastsettes en ensidig rett til oppsigelse ved en kommunesammenslåing.
Dersom avtalen ikke hjemler oppsigelsesadgang, vil leverandøren i mange tilfeller kunne
kreve vederlag for resten av kontraktsperioden. Å bringe en kontrakt til opphør før avtalt
utløp uten at det er hjemlet i kontrakten selv, vil i mange tilfeller kunne bli kostbart og kan
«spise opp» gevinsten ved å gå over til én felles avtale.
Vårt råd er derfor at det innarbeides oppsigelsesadgang i kontrakter de enkelte kommunene
inngår forut for en kommunesammenslåing.
Et eksempel på en slik oppsigelsesklausul kan være:
«Kommunen forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med 3 måneders skriftlig
varsel fra det tidspunkt kommunesammenslåing er vedtatt12».
I forskriften § 28-3 er det forskriftsfestet at oppdragsgiver kan si opp en kontrakt i særlige
tilfeller. Dersom oppdragsgiver har foretatt en vesentlig endring som skulle vært kunngjort
som en ny konkurranse, foreligger oppsigelsesadgang. Bestemmelsen sier ingenting om
konsekvensene av en oppsigelse. Etter omstendighetene vil kontraktsparten kunne ha krav
på erstatning.

6. Eksisterende kontrakter
6.1

Innledning

Vi skal i dette punktet se litt nærmere på hva som er handlingsrommet for
endringsadgangen i kontrakter som ikke inneholder endringsklausuler som tar høyde for
kommunesammenslåing.
Behovet for å foreta endringer i eksisterende kontrakter i forbindelse med en
kommunesammenslåing, vil ofte henge sammen med et ønske om å kunne ha felles avtaler.
12

Her må kommunen selv beslutte hvilket vedtak som skal legges til grunn.
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Kommunene kan for eksempel finne det hensiktsmessig at én av de eksisterende avtalene
utvides slik at hele det nye området kan benytte samme avtale. Eventuelt at en ønsker å fase
ut et fagsystem til fordel for et annet system.
Det kan oppleves uhensiktsmessig at det nye rettssubjektet skal måtte forholde seg til
eksempelvis tre ulike avtaler med tre ulike leverandører om tre forskjellige fagsystemer. I
tillegg kan det være utfordrende å gjennomføre en konkurranse og bytte til et helt nytt
system like etter en kommunesammenslåing, eller at hele den nye kommunen må læres opp
i et nytt fagsystem straks sammenslåingen er et faktum.
Hvilket handlingsrom kommunen har for å videreføre og eventuelt utvide eksisterende
kontrakter, beror på en vurdering av den enkelte kontrakt opp mot forbudet mot å gjøre
vesentlige endringer. En ikke-vesentlig endring er lovlig - utfordringen er således å trekke
grensen mellom vesentlige og ikke-vesentlige endringer.
Selv om hovedregelen er at endringer i kontrakt skal vurderes etter «vesentlighetslæren»,
kan det tenkes unntak. For eksempel kan unntaket om kjøp av tilleggsytelser som er strengt
nødvendige på grunn av uforutsette omstendigheter i noen tilfeller kunne være aktuelt
dersom kontrakten er inngått før kommunesammenslåing var noe oppdragsgiver kunne
forutse. Rekkevidden av dette unntaket vil bli drøftet i punkt 6.3.5.

6.2

Vurderingen av den eksisterende kontrakten

Vurderingen av hva som er en vesentlig endring vil som tidligere nevnt, alltid bero på en
konkret vurdering.
Det er den konkrete kontrakt, kunngjøring og konkurransegrunnlag med vedlegg, samt
eventuelt tilleggsavtaler som danner grunnlaget for vurderingen.
Det skal gjøres en vurdering av den opprinnelige avtalens innhold opp mot slik avtalen har,
eller vil endre seg på grunn av det endrede behovet.
Ved vurdering av om en endring er vesentlig må det ses hen til en rekke omstendigheter,
herunder vil bakgrunnen for at kontrakten endres ha en viss betydning.
Dersom en endring av kontrakt er å anse som vesentlig, anses det som en ny kontrakt som
skulle vært gjenstand for en egen konkurranse.
Som nevnt er læren om forbud mot vesentlige endringer kodifisert i ny forskrift om
offentlige anskaffelser. Reglene om endring i kontrakt er regulert i §§ 28-1, 28-2 og 28-3.
Vi vil i det følgende se nærmere på § 28-1 og hvilke endringer som er tillatt fordi de ikke er å
anse som vesentlige. Deretter vil vi se nærmere på § 28-2 og hvilke endringer som ikke er
tillatt fordi de anses som vesentlige.
Vi tar ikke sikte på å gi en detaljert fremstilling av bestemmelsene, men vil kort redegjøre for
det vi mener kan ha relevans ved en kommunesammenslåing.
Endring i kontrakt for nasjonale anskaffelser, altså anskaffelser etter forskriften del II, er
regulert i § 11-2. Denne bestemmelsen er langt mindre omfattende enn bestemmelsene for
del III anskaffelser i §§ 28-1 og 28-2. Vi vil ikke foreta noen egen gjennomgang av § 11-2,
men nevner at det legges opp til en friere vurdering ved endring av kontrakt etter del II, enn
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etter den tilsvarende bestemmelsen i del III. Adgangen til å gjøre endringer er således noe
større etter del II.
Hva som utgjør en vesentlig endring etter del II vil alltid måtte bero på en konkret vurdering.
Som nevnt innledningsvis vil det imidlertid ha betydning hvorvidt endringen er å anse som
ikke-vesentlig etter bestemmelsene i del III. En endring som ikke er vesentlig etter del III vil
derfor som hovedregel heller ikke anses som vesentlig etter del II. 13

6.3

Tillatte endringer i eksisterende kontrakt

6.3.1

Innledning

Kravet til forutberegnelighet tilsier at endringer som potensielle leverandører og
leverandørene i konkurransen kan forvente vil finne sted i kontraktsperioden, bør
aksepteres.
Den nye anskaffelsesforskriften § 28-1 lister opp endringer som er tillatt. Bestemmelsen er i
all hovedsak en kodifisering av rettspraksis. Bestemmelsen lyder:
«§ 28-1. Endringer som er tillatt
(1) Oppdragsgiveren kan foreta følgende endringer i en kontrakt uten å gjennomføre
en ny konkurranse etter forskriften:
a) endringer som foretas etter en endringsklausul som nevnt i § 19-1 annet ledd;
b) endringer som gir en prisøkning som er lavere enn
1. terskelverdiene i § 5-3, og
2. 10 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for vare- og tjenestekontrakter
eller 15 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien for bygge- og
anleggskontrakter.
Dette gjelder bare når anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret. Dersom
det foretas flere endringer etter hverandre, skal prisøkningen beregnes på grunnlag
av den samlede prisøkningen som følge av alle endringene;
c) endringer som gjelder nødvendige tilleggsleveranser som ikke inngikk i den
opprinnelige kontrakten. Dette gjelder bare når:
1. skifte av leverandøren ikke kan skje av tekniske eller økonomiske grunner, for
eksempel fordi tilleggsleveransene må kunne erstatte eller være kompatible med
eksisterende utstyr, software, tjenester eller installasjoner som ble anskaffet ved den
opprinnelige kontrakten;
2. skifte av leverandøren vil føre til betydelige vanskeligheter eller vesentlige
ekstrakostnader for oppdragsgiveren; og
Se nærmere beskrivelse av endringsadgangen for del II anskaffelser i departementets veiledning,
tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentligeanskaffelser-/andre-kolonne/endring-i-kontrakt/id2538035/
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3. prisøkningen ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien.
Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, gjelder denne begrensningen for
hver enkelt endring. Slike endringer må ikke foretas for å omgå forskriften;
d) endringer som er nødvendige som følge av omstendigheter som en aktsom
oppdragsgiver ikke kunne forutse. Dette gjelder bare når
1. anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret; og
2. prisøkningen ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien.
Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, gjelder denne begrensningen for
hver enkelt endring. Slike endringer må ikke foretas for å omgå forskriften;
e) endringer som gjelder skifte av leverandøren ved at en ny leverandør helt eller
delvis trer inn i den eksisterende leverandørens rettigheter og plikter som følge av en
omstrukturering, for eksempel ved overtakelse, fusjon, oppkjøp eller konkurs. Dette
gjelder bare når
1. den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene,
2. det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og
3. skiftet av leverandøren ikke skjer for å omgå forskriften;
f) endringer, uavhengig av verdi, som ikke er vesentlige, jf. § 28-2.
(2) Dersom kontrakten inneholder en prisindeksklausul, skal prisøkningen som følge
av endringer etter første ledd bokstav b til d beregnes med utgangspunkt i den
justerte prisen.
(3) Oppdragsgiveren skal kunngjøre endringer som nevnt i første ledd bokstav c og d
etter § 21-1.»
6.3.2

Foretatt ved en klar og presis endringsklausul § 28-1 (1) a

Det følger av § 28-1 første ledd bokstav a, at dersom kommunen har inntatt en
endringsklausul i kontrakten, vil endringer i medhold av denne være tillatt forutsatt at
klausulen oppfyller forskriftens krav. Det vises her til punkt 5 der dette er nærmere omtalt.
6.3.3

Mindre prisøkninger – de minimis unntaket § 28-1 (1) b

I forskriften § 28-1 første ledd bokstav b, er det er unntak for mindre prisøkninger. Dette
unntaket omtales ofte som «de minimis» unntaket. Det er tre vilkår som må være oppfylt for
at unntaket skal komme til anvendelse:





For det første kan endringen ikke overstige EØS-terskelverdiene.
For det andre kan verdien av endringene ikke være større enn 10 prosent av den
opprinnelige vare‐ eller tjenestekontrakten eller 15 prosent av den opprinnelige
kontraktsverdien for bygge- og anleggskontrakter.
For det tredje kan ikke anskaffelsens overordnede karakter endres.

Kommunen må forholde seg til den minste av enten terskelverdien eller prosentsatsen. Det
betyr at en endring som bare utgjør 5 prosent av opprinnelig kontraktsverdi, men der
verdien på endringen er 2 millioner kroner ikke vil kunne hjemles i «de minimis» regelen
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fordi endringer overstiger EØS-terskelverdi. Motsatt så vil en endring med en verdi på for
eksempel 600 000 kroner (altså under EØS-terskelverdi), men som utgjør 20 prosent av
opprinnelig kontraktsverdi heller ikke kunne hjemles i «de minimis» regelen fordi endringen
er større enn 10 prosent av kontraktsverdien. Det er ikke gitt at disse endringene vil være
vesentlige, men «de minimis» regelen kan ikke brukes som hjemmel.
Dersom det foretas flere endringer etter hverandre, skal beregningen ta utgangspunkt i den
samlede prisøkningen som følge av samtlige foretatte endringer. Bruk av unntaket
forutsetter nødvendigvis at endringen må kunne beregnes i penger.
En forutsetning for bruk av unntaket er også prisøkningen ikke fører til at anskaffelsens
overordnede karakter blir endret. Det betyr blant annet at kontrakten ikke må henvende seg
til et helt annet marked i sammenlignet med den opprinnelige konkurransen. Et viktig
moment i vurderingen av om kontraktens overordnede karakter blir endret vil være om
andre leverandører enn de opprinnelige vil være interessert i kontrakten. For mer om hva
det vil si at kontraktens overordnede karakter blir endret vises det til omtalen under punkt
5.2.
Et eksempel på når det kan være aktuelt å benytte unntaket, er dersom det er en
sammenslåing mellom en stor og en liten kommune og man velger å videreføre kontrakten
til den store kommunen.
Hvis for eksempel den store kommunen har en eksisterende avtale om levering av 1000
lisenser til en verdi av 10 millioner kroner så vil en økning av avtalen med 90 lisenser til (økt
behov pga. flere ansatte i den nye sammenslåtte kommunen), til en verdi av 900 0000
kroner kunne være en lovlig endring fordi endringen verken overstiger EØS-terskelverdi eller
overstiger 10 prosent av den opprinnelige kontrakten. Når det kjøpes mer av det samme og
på samme vilkår er det dessuten vanskelig å se at anskaffelsens overordnede karakter skulle
bli endret.
6.3.4

Nødvendige tilleggsleveranser § 28-1 (1) c

Videre følger det av forskriften § 28-1 første ledd bokstav c at visse tilleggsleveranser fra den
opprinnelige leverandøren ikke vil være vesentlige. Dette forutsetter imidlertid at;




skifte av leverandør ikke kan skje på grunn av tekniske og økonomiske grunner,
at skifte av leverandør vil lede til betydelige vanskeligheter eller vesentlige
ekstrakostnader for oppdragsgiver og
at prisøkningen ved tilleggsleveranser ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige
kontraktsverdien.

Merk at vilkårene er kumulative, altså at samtlige vilkår må være oppfylt for at unntaket skal
komme til anvendelse.
Det første vilkåret om at skifte av leverandør ikke kan skje av tekniske og økonomiske
grunner vil for eksempel kunne være oppfylt dersom leverandøren er den eneste som kan
levere fordi ytelsen må være kompatibel med systemet som oppdragsgiver allerede
disponerer.
At tilleggsleveransen er nødvendig, skal i henhold til departementets veiledning forstås som
at kontraktens hovedytelse vil fremstå som ufullstendig dersom tilleggsleveransen ikke
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finner sted. Det er ikke tillatt med tilleggsleveranser til den opprinnelige kontrakten av andre
årsaker, f.eks. at oppdragsgiver har skriftet mening om den tekniske løsningen.
Det andre vilkåret om at skifte av leverandør vil føre til betydelige vanskeligheter eller
vesentlige ekstrakostnader vil kunne være oppfylt dersom det er store omkostninger i tid og
penger ved å skifte leverandør. Det kan for eksempel være tilfelle ved høye byttekostnader,
for eksempel på grunn av opplæring av de ansatte til et nytt system.
Det siste vilkåret er at prisøkningen som følge av tilleggsleveransen ikke må overstige 50
prosent av opprinnelig kontraktsverdi. I motsetning til «de minimis» unntaket i § 28-1 første
ledd bokstav b, gjelder begrensningen på 50 prosent i bokstav c for hver enkelt endring. Det
vil si at det i en kontrakt hvor det gjøres flere tilleggsleveranser gjelder grensen på 50 % for
hver enkelt endring. Den samlede økningen av samtlige endringer kan således innebære en
samlet prisøkning på over 50 %. Merk at endringene uansett ikke er tillatt dersom de foretas
for å omgå regelverket.
Vi mener at gode grunner tilsier at dette unntaket kan være aktuelt ved en
kommunesammenslåing. Kanskje spesielt for IT-kontrakter.
For eksempel følgende scenario; En stor og en liten kommune slår seg sammen. Kommunene
har ulike fagsystemer innenfor et område og den nye kommunen ønsker derfor å videreføre
fagsystemet til den store kommunen. Å måtte skifte fagsystem/leverandør etter en
kommunesammenslåing vil kunne være vanskelig fordi fagsystemet må være kompatibelt
med kommunenes andre systemer, software eller tjenester. Det er ikke uvanlig at et
eventuelt skifte av fagsystem/leverandør vil lede til betydelige vanskeligheter eller
vesentlige ekstrakostnader, for eksempel på grunn av svært høye byttekostnader.
Vi mener derfor at unntaket for nødvendige tilleggsleveranser i et slikt tilfelle kan være
aktuelt, såfremt prisøkningen som følge av tilleggsleveransen ikke overstiger 50 prosent av
opprinnelig kontraktsverdi.
Vi understreker imidlertid at hver enkelt anskaffelse må vurderes konkret og at vilkåret om
at endringen ikke må foretas for å omgå regelverket, uansett vil ligge som en absolutt
skranke. Det er foreløpig få rettskilder som belyser unntaket. Dette medfører at medfører at
unntakets anvendelsesområde er noe usikkert.
Bestemmelsen om i § 28-1 første ledd bokstav c angir når en endring av eksisterende
kontrakt i form av tilleggsleveranser, er tillatt. Bestemmelsens anvendelsesområde betinger
med andre ord at opprinnelig kontrakt fortsatt er gjeldende.
Forskriften § 13-4 bokstav c og d inneholder også regler om når oppdragsgiver kan foreta et
tilleggskjøp hos opprinnelige leverandør. Anskaffelser som kan foretas med hjemmel i § 13-3
anses som nye selvstendige konkurranser, men som pga. situasjonen kan foretas uten
kunngjøring eller konkurranse.
Disse reglene vil kunne supplere bestemmelsene i § 28-1 for de tilfellene kontrakten er
utløpt eller vilkårene for tillatte endringer ikke er oppfylt.
Reglene for tilleggskjøp i hhv del II og del III, vil bli nærmere omtalt i punkt 6.4.
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Merk at oppdragsgiver har kunngjøringsplikt for endringer som gjøres etter § 28-1 bokstav c,
jf. § 28-1 tredje ledd.
6.3.5

Uforutsette hendelser § 28-1 (1) d

I § 28-1 første ledd bokstav d finnes et unntak som tillater endringer i eksisterende kontrakt
dersom endringene er nødvendige utfra såkalte uforutsette omstendigheter.
Forutsetningen for at unntaket skal komme til anvendelse er;




at det foreligger omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse
ved planleggingen av anskaffelsen
at anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret
at prisøkningen ved tilleggsleveranser ikke overstiger 50 prosent av den opprinnelige
kontraktsverdien.

Merk at vilkårene er kumulative, altså at samtlige vilkår må være oppfylt for at unntaket skal
komme til anvendelse.
I begrepet «uforutsette omstendigheter» ligger det at omstendighetene ikke kunne
forventes av oppdragsgiveren ved en aktsom forberedelse av anskaffelsen.14Det skal her tas
hensyn til oppdragsgiverens tilgjengelige midler; herunder organisasjon og faglige ressurser,
den spesifikke anskaffelsens karakter, bransjepraksis på området og behovet for å sikre et
passende forhold mellom ressursene som er benyttet på forberedelse av anskaffelsen og
dens anslåtte verdi.15 Hva som anses som uforutsette omstendigheter må underlegges en
objektiv vurdering.
Uforutsette omstendigheter har som hovedregel vært tolket som forhold oppdragsgiver ikke
har kontroll over, for eksempel såkalte force majeure-lignende forhold, som jordskjelv,
oversvømmelser, brann eller lignende.
I tilknytning til direktivbestemmelsen i artikkel 72 (6) kommenterer Morten Goller m.fl. at
dersom en endring foranlediges av eksterne forhold, for eksempel ny lovgivning, vil
endringen som hovedregel gå klar av anskaffelsesregelverket om den gjennomføres for å
tilpasse seg forholdet.16
Departementet skriver i sin veiledning til bestemmelsen at den vil særlig være aktuell ved
langvarige kontrakter. I langvarige kontrakter er sjansen større for at uforutsette
omstendigheter inntreffer og oppdragsgiveren vil kunne ha behov for en viss grad av
fleksibilitet til å tilpasse kontrakten i løpet av kontraktsperioden uten at det utlyses en ny
konkurranse. 17

Jf. departementets omtale av begrepet i relasjon til omtalen av § 28-1 (1) bokstav d i veilederen (2017)
punkt 40.2.4.
15 Se fortalen til direktiv 2014/24/EU, premiss 109.
16 Goller, Morten og Kreyberg, Karoline S.: «Vesentlige endringer i kontrakter inngått etter regelverket om
offentlige anskaffelser» (2012), Tidsskrift for forretningsjus 2012 s 37-66 - (TFF-2012-37) punkt 3.1.
17 Se departementets veiledning punkt 3.4 til reglene om endringer i kontrakt, tilgjengelig her;
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andrekolonne/endring-i-kontrakt/id2538035/
14
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Det kan også hevdes at leverandørene i langvarige kontrakter i større grad enn ellers vil
måtte påregne senere endringer i kontrakten. Dette vil typisk kunne være tilfelle i IKT‐
kontrakter.
Merk at oppdragsgiver har kunngjøringsplikt for endringer som gjøres etter § 28-1 bokstav d,
jf. § 28-1 tredje ledd.
6.3.6

«Sekkebestemmelse» - endringer som ikke er vesentlige § 28-1 (1) f

Forskriften § 28-1 første ledd bokstav f er en «sekkebestemmelse» som slår fast
hovedregelen, nemlig at endringer, uavhengig av verdi, er tillatt, såfremt de ikke er
vesentlige.
Det betyr for eksempel at bestemmelsen om prisøkning i § 28-1 første ledd bokstav b ikke
skal tolkes antitetisk. En endring som overstiger tersklene for prisendringer kan fortsatt være
en tillatt endring hvis den ikke anses som vesentlig, ref. § 28-1 første ledd bokstav f. Hva som
utgjør en vesentlig endring blir nærmere belyst i § 28-2 som omtales under.
6.3.7

Husk kunngjøringsplikt for endringer om nødvendige tilleggsleveranser og
utforutsette hendelser § 28-1 (3)

Det er viktig at kommunen merker seg at endringer i kontrakten som gjøres med hjemmel i §
28-1 første ledd bokstav c (tilleggsleveranser) og d (uforutsette omstendigheter) må
kunngjøres. Det finnes egne kunngjøringsskjema for dette på Dofffin. Kunngjøringsskjemaet
"Endring i inngått kontrakt» skal benyttes.

6.4

Tilleggskjøp

6.4.1

Innledning

Ved en kommunesammenslåing vil det kunne oppstå behov for å kjøpe mer av noe en har
anskaffet ved en tidligere kontrakt. Det er i enkelte tilfeller åpnet for at oppdragsgiver kan
foreta tilleggskjøp fra den leverandøren en tidligere benyttet, istedenfor å måtte igangsette
en ordinær prosess etter regelverket. Slike regler er å finne i del II § 5-2 bokstav d og i del III,
i bestemmelsene § 13-4 bokstav c og d. Vilkårene for når de ulike reglene kan brukes er
forskjellig og vi redegjør kort for dette i punkt 6.4.5.
Gjennomgangen av reglene om tilleggskjøp hører strengt tatt ikke inn under en
hovedoverskriften i punkt 6 «tillatte endringer i kontrakt». Tilleggskjøp som gjøres med
hjemmel i §§ 5-2 bokstav d og 13-4 bokstav c og d anses som nye selvstendige anskaffelser,
men som pga. situasjonen kan foretas uten kunngjøring eller konkurranse. Slike tilleggskjøp
kan således foretas uavhengig av om det foreligger en gyldig kontrakt eller ikke. Dette i
motsetning til regelen om tilleggsleveranser i § 28-1 bokstav c (se punkt 6.3.4) som kun kan
benyttes dersom kontrakten fortsatt gjelder18.
Vurderingstemaet for når reglene i § 28-1 bokstav c og d og reglene om
tilleggskjøp/leveranser i §§ 5-2 bokstav d og 13-4 bokstav c og d kan benyttes, er delvis like
og er derfor av pedagogiske årsaker plassert sammen med reglene om tillatte endringer.
Som vi skal komme tilbake til, var det nettopp en «tilleggskjøpsregel» som hjemlet en
kontraktsutvidelse da Kofa behandlet den første saken om kommunesammenslåing.

18

Jf. Departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser (2017) punkt 40.2.3.
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6.4.2

Tilleggskjøp av varer § 13-4 bokstav c - del III

§ 13-4 bokstav c gjelder tilfeller der kommunen skal inngå en varekontrakt om
tilleggsleveranser med den opprinnelige leverandøren.
Tilleggsleveransene må anskaffes fra samme leverandør som leverte de opprinnelige varene.
Leveransene skal være beregnet på enten å delvis erstatte leveranser eller installasjoner
eller å utvide eksisterende leveranser eller installasjoner.
Unntaket kan kun anvendes når et skifte av leverandør ville tvinge kommunen til å anskaffe
varer med tekniske egenskaper som er uforenlige med de opprinnelige leveransene eller
gjøre drift og vedlikehold uforholdsmessig teknisk vanskelig.
Merk at det er et vilkår for at unntaket skal anvendes at varigheten av den opprinnelige
kontrakten og kontrakten om tilleggsleveransen normalt ikke skal overstige tre år.
Unntaket i § 13-4 bokstav c skal tolkes restriktivt og det er oppdragsgiver som har
bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.
6.4.3

Tilleggskjøp av tjenester og bygg og anlegg § 13-4 bokstav d - del III

§ 13-4 bokstav d gjelder anskaffelser av nye tjenester eller bygge- og anleggsarbeider som
er en gjentakelse av lignende tjenester eller bygge- og anleggsarbeider som er utført i
forbindelse med en tidligere kontrakt mellom kommunen og den samme leverandøren.
Den opprinnelige kontrakten må for det første være inngått etter en konkurranse kunngjort
etter reglene i § 21-2.
Det skal videre fremgå av anskaffelsesdokumentene for den opprinnelige konkurransen at
det kan kjøpes ytterligere ytelser. Kommunen må i anskaffelsesdokumentene for den
opprinnelige konkurransen angi omfanget av slike nye tjenester eller bygge- og
anleggsarbeider, vilkårene for å inngå en ny kontrakt om disse ytelsene, og at kommunen
forbeholder seg retten til å inngå kontrakten uten konkurranse. Kommunen skal inkludere
den anslåtte verdien av de nye tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene i beregningen av
verdien av den opprinnelige kontrakten. Kommunen kan inngå en slik kontrakt inntil tre år
etter at den opprinnelige kontrakten ble inngått.
Det forhold at det er et vilkår for bruken av unntaket i § 13-4 bokstav d, at muligheten for
tilleggskjøp er angitt i den opprinnelige konkurransen, vil trolig begrense
anvendelsesområdet til dette unntaket ved en kommunesammenslåing. Dersom kommunen
ikke har tatt høyde for kjøp av nye tjenester eller bygge- og anleggsarbeider i den
opprinnelige kunngjøringen vil ikke unntaket kunne anvendes.
Unntaket i § 13-4 bokstav d skal tolkes restriktivt og det er oppdragsgiver som har
bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.
6.4.4

Tilleggsytelse § 5-2 (1) bokstav d - del II

Forskriften § 5-2 første ledd bokstav d, kommer til anvendelse der kontrakten gjelder kjøp av
tilleggsytelser som på grunn av uforutsette omstendigheter er strengt nødvendige for å få
fullført en kontrakt. Kontrakten om tilleggsytelsene må inngås med samme leverandør. For
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at unntaket skal komme til anvendelse må anskaffelsen gjelde tilleggsytelser til en annen
ytelse. Ytelsene må ha samme formål og en naturlig sammenheng. 19
Som i forskriften § 28-1 bokstav d, er det således også i § 5-2 et vilkår at
endringen/tilleggsytelsen må skyldes uforutsette omstendigheter. Om hva som ligger i
begrepet uforutsette omstendigheter vises til punkt 6.3.5.
Hvorvidt en kommunesammenslåing kan anses som en uforutsett omstendighet kom på
spissen i Kofa-sak 2017/56. Nemnda kom her til at det tidligere unntaket i § 2-1 annet ledd
bokstav d, nå § 5-2 første ledd bokstav d, var oppfylt i et tilfelle der Nøtterøy kommune
hadde utvidet en kontrakt til også å gjelde Tjøme kommune. Avgjørelsen kaster lys over
hvordan begrepet «uforutsette omstendigheter» må forstås og vi vil derfor gjennomgå
avgjørelsen og rekkevidden av den.
6.4.5

Omtale av Kofa-sak 2017/56

Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser kom på spissen i en avgjørelse for
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) 8. august 2017, sak 2017/56. Dette er første
gang Kofa har vurdert den anskaffelsesrettslige lovligheten av videreføring/utvidelse av en
avtale i forbindelse med en kommunesammenslåing.
Nøtterøy og Tjøme slo seg sammen til nye Færder kommune 1. januar 2018. Nøtterøy hadde
en eksisterende kontrakt om elektronisk kvalitetssikringssystem og ønsket å utvide
kontrakten til også å gjelde for Tjøme slik at de hadde felles system. Nøtterøy kommune ba
derfor i oktober 2016 leverandøren de hadde kontrakt med om en orientering om hvilke
endringer som måtte gjøres i den eksisterende avtalen for at kontrakten kunne utvides til å
omfatte hele nye Færder kommune.
Avtalen var en tidsubegrenset kontrakt inngått så langt tilbake som i 2008.20 Ved
tidsubegrensede kontrakter skal anskaffelsens verdi beregnes på grunnlag av den månedlige
verdien multiplisert med 48. Over en periode på 48 måneder fikk kontrakten etter endringen
en samlet kontraktsverdi på 844 023,44 kroner. Kontraktsverdien før utvidelsen var på 661
623,44 kr (48 mnd). Prisøkningen etter utvidelsen var derfor på 182 400 kr.
Leverandøren som hadde kontrakt med Tjøme klaget utvidelsen av Nøtterøys kontrakt inn til
Kofa og mente at utvidelsen medførte av avtalens innhold var vesentlig endret.
Fremfor å løse saken etter læren om vesentlige endringer løste nemnda saken ved å ta
utgangspunkt i den tidligere anskaffelsesforskriften § 2-1 annet ledd bokstav d (tilsvarende
dagens forskrift § 5-2 første ledd bokstav d) som gir adgang til å unnlate å kunngjøre en
anskaffelse som har en verdi under EØS-terskelverdien (altså som følger forskriftens del II)
dersom «uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er
strengt nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme
leverandør».

Se departementets veiledning til bestemmelsen punkt 2.4:
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andrekolonne/unntak-fra-anskaffelsesforskriften-del-ii/id2564378/
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Dette var imidlertid ikke en anførsel fra klager og avtalens varighet ble derfor ikke drøftet av
klagenemnda.
20
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Nemnda mente at sammenslåingen med Tjøme kommune i 2018 måtte anses som en
omstendighet som Nøtterøy kommune ikke kunne forutse når konkurransen om
kvalitetsstyringssystemet ble kunngjort i 2008.
Nøtterøy kommune hadde anført at den nye kommunen var avhengig av å ha et samlet
elektronisk kvalitetssikringssystem. Klagenemnda la derfor til grunn at det var strengt
nødvendig for fullføringen av kontrakten med valgte leverandør, at den ble utvidet til også å
omfatte brukerne i Tjøme kommune.
Kommunen hadde anslått at omstillingskostnadene dersom de måtte skifte system var 2-3
millioner kroner. Nemnda stilte spørsmål ved om dette anslaget var riktig, men sa at
anslaget uansett illustrerte at det var forbundet store besparelser med å videreføre og
utvide kontrakten med valgte leverandør. Omstillingskostnadene fremsto derfor som så
betydelige at de berettiget avgjørelsen om ikke å avholde en konkurranse.
Kofa kom derfor til at utvidelsen av kontrakten til også å gjelde Nøtterøy kommune var lovlig
fordi utvidelsen falt inn under unntaket i for uforutsette omstendigheter i tidligere forskrift §
2-1 annet ledd bokstav d. Når Kofa fant at vilkårene for bruk av unntaket for utforutsette
omstendigheter var oppfylt var det ikke nødvendig å ta stilling til om utvidelsen av
kontrakten utgjorde en vesentlig endring.
Rekkevidde

For avtaler som er inngått før kommunesammenslåing kunne forutses, der det er
nødvendig med en felles løsning, der det er store besparelser med å videreføre og utvide
den aktuelle avtalen fremfor å utlyse en ny konkurranse og verdien av den opprinnelige
avtalen og verdien av den eksisterende avtalen og verdien av utvidelsen (tilleggsytelsene)
ikke samlet overstiger EØS-terskelverdien, så mener vi at man trolig må kunne bruke
unntaket for forutsette omstendigheter i 2016- forskriften § 5-2 første ledd bokstav d.
Hvilken rekkevidde avgjørelsen har ut over slike tilfeller er usikkert.
Det som det trolig er knyttet størst usikkerhet rundt er i hvilken grad man kan anvende
avgjørelsen på anskaffelser over EØS-terskelverdi.
Som beskrevet i punktene over er det flere forskjeller i både anvendelsesområde og vilkår i
§§ 5-2 første ledd bokstav d og 28-1 første ledd bokstav d. Det er derfor ikke gitt at
klagenemnda vil komme til samme resultat dersom de kommer til en lignende sak, over EØSterskelverdi.
Begrepet «uforutsette omstendigheter» er imidlertid et vilkår i begge bestemmelser. I
klagesaken hadde innklagede anført at sammenslåingen med Tjøme kommune i 2018 måtte
anses som en omstendighet Nøtterøy kommune ikke kunne forutse når konkurransen om
kvalitetsstyringssystemet ble kunngjort i 2008. Dette ble ikke bestridt av klagenemnda.
Vi mener det er prosedabelt å argumentere for at begrepet «uforutsette omstendigheter» i
§ 28-1 første ledd bokstav d, må tolkes i lys av Kofa-sak 2017/56. Altså at for kontrakter som
er inngått før kommunesammenslåing kunne forutses så kan unntaket i § 28-1 første ledd
bokstav d om uforutsette omstendigheter være relevant å vurdere. En
kommunesammenslåing er like uforutsett, uansett om kontrakten er en del II eller del III
anskaffelse.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kommer i et brev til KS21 med noen
refleksjoner rundt Kofa-sak 2017/56. Departementet skriver blant annet følgende:

«For det første viser departementet til at Klagenemnda for offentlige anskaffelser
(KOFA) i sin avgjørelse 8. august 2017 (sak 2017/56) konkluderer med at
sammenslåing med Tjøme kommune i 2018 var en omstendighet Nøtterøy kommune
ikke kunne forutse da de kunngjorde konkurranse om kvalitetssikringssystem i 2008.
Det følger nå av § 28-1 bokstav d) at oppdragsgiveren kan foreta endringer i en
kontrakt uten å gjennomføre en ny konkurranse når endringen er nødvendig som
følge av omstendigheter som en aktsom oppdragsgiver ikke kunne forutse, forutsatt
at anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret og prisøkningen ikke overstiger
50 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien.»
Departementet ser ut til å gjøre en kobling mellom Kofa-sak 2017/56 (som var en del II
anskaffelse) og forskriftens § 28-1 bokstav d (som gjelder del III anskaffelser). Kanskje kan
dette bety at departementet mener at synspunktene fra Kofa-sak 2017/56 også gjelder for
del III anskaffelser.
Selv om departementets uttalelse kan tolkes slik så må nok rekkevidden av Kofa-sak 2017/56
fortsatt betraktes som noe usikker for del III anskaffelser. Klagenemnda står for det første
friere ved tolkningen av regelverket i forskriften del II enn de gjør når de tolker reglene for
EØS-anskaffelser i del III. Vi kan derfor ikke utelukke at klagenemnda eller domstolene vil
legge en snevrere fortolkning til grunn ved vurderingen av begrepet «uforutsette
omstendigheter» i § 28-1 bokstav d, enn de gjorde i den aktuelle klagesaken.
Det forhold at klagenemnda ikke begrunner sin forståelse av «uforutsette omstendigheter»
og at begrepet tidligere har vært tolket dit hen at det gjelder forhold som ligger utenfor
oppdragsgiverens kontrollsfære, slik som force majeure-liknende situasjoner (jordskjelv,
oversvømmelse, brann og liknende) eller tilfeller av konkurs eller vesentlig
kontraktsmislighold hos eksisterende leverandør, svekker også avgjørelsens
rettskildemessige verdi.
Ved tolkningen av begrepet «uforutsette» eller «ikke kunne forutse» vil det være et
spørsmål hvor lenge en kommunesammenslåing kan anses som uforutsett. Et moment i
denne forbindelse vil være når oppdragsgiver hadde en oppfordring om å legge inn en
endringsklausul i avtalen som tok høyde for en fremtidig kommunesammenslåing.
Sannsynligvis vil det her være en del «gråsonetilfeller» hvis for eksempel konkurransen ble
gjennomført mens det ble gjennomført drøftelser om mulige kommunesammenslåinger,
men der dette ikke var endelig besluttet.
Vi minner også om at dersom man står overfor en kontrakt som er inngått før
kommunesammenslåing kunne forutses så kan kontraktens varighet komme på spissen og
legge begrensninger på å videreføre og eventuelt utvide kontrakten. Dette var ikke anført av
klager i klagesaken og klagenemnda hadde derfor ingen foranledning til å ta opp spørsmålet.
Det er ikke noe forbud mot tidsubegrensede kontrakter, men svært lange kontrakter kan
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til KS av 28. februar 2018. Brevet er
tilgjengelig her: http://www.ks.no/contentassets/ed3c7698573b46dca086ebdfad2e36bb/svarkmd.pdf
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anses å stride mot det grunnleggende kravet til konkurranse. Merk også at for rammeavtaler
er hovedregelen at rammeavtaler ikke kan inngås for mer enn fire år, men mindre det
foreligger særlige omstendigheter som tilsier noe annet. Se punkt 4 for en nærmere omtale
av varighet på kontrakt.

6.5

Ikke-tillatte endringer i eksisterende kontrakt – vesentlige
endringer

6.5.1

Innledning

Det følger av de grunnleggende kravene til ikke-diskriminering, likebehandling og
gjennomsiktighet i anskaffelsesloven § 5 at endringer i en inngått avtale anses som en ny
avtale dersom partene har reforhandlet grunnleggende elementer ved kontrakten, jf. EUdomstolens sak C-454/06 (Pressetext).
Forskriften § 28-2 omhandler hvilke endringer som er vesentlige og dermed ulovlige.
Bestemmelsen er i all hovedsak en kodifisering av gjeldende rett, noe som betyr at tidligere
praksis om hvilke endringer som ikke er tillatt langt på vei fortsatt må kunne legges til grunn.
Bestemmelsen lyder:
«§ 28-2. Vesentlige endringer
En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom den fører til at
innholdet i kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. En
endring er alltid vesentlig dersom den
a) gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige
konkurransen, ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller
at oppdragsgiveren kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør,
b) endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren,
c) utvider kontraktens omfang betydelig eller
d) gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 28-1 første
ledd bokstav e.»
Bestemmelsen i § 28-2 bokstav a – d angir hvilke endringer som alltid vil bli ansett å være
vesentlige og følgelig ikke kan gjennomføres uten ny konkurranse. Vurderingstemaene i
bokstav a - d vil ofte kunne overlappe hverandre. En betydelig utvidelse av kontraktens
volum vil også som regel medføre at andre ville hatt interesse for deltakelse i konkurransen
eller for utfallet av den.
6.5.2

Nye betingelser bokstav § 28-2 (1) a

Etter regelen i bokstav a følger det at en endring er vesentlig dersom endringen(e)
introduserer vilkår som medfører at andre leverandører kunne deltatt eller vunnet
konkurransen dersom vilkårene hadde vært del av den opprinnelige utlysningen.
Mange endringer vil sannsynligvis kunne bli ansett som vesentlige på dette grunnlag.
Dersom avtalen utvides til å omfatte andre ytelser enn det som ble avtalt, for eksempel
dersom en kommune har en avtale om kjøp av et fagsystem for lønn og utvider dette til også
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å gjelde andre moduler innen HR-området, vil dette lett anses å være en vesentlig endring.
Det vil også være en vesentlig endring dersom risikofordelingen endres. Endrede krav til
ytelsen eller bortfall av minstekrav kan også anses som vesentlige endringer.
Dersom det er byrdefulle vilkår i konkurransen som kan ha medført at leverandører har latt
være å delta i konkurransen, vil en endring av disse vilkårene kunne medføre at flere
leverandører ville kunne være interessert i å levere tilbud.
Endringer i avtalens volum kan typisk være aktuelt ved en kommunesammenslåing. Dette
kan både føre til at andre leverandører enn de som deltok potensielt sett kunne ha deltatt,
og at kommunen kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør.
Eksempel: Det var to tilbydere i den opprinnelige konkurransen. Tilbyder 1 tilbød en fast
stykkpris på kjøp av lisenser, mens tilbyder 2 tilbød en kvantumsrabatt som økte i takt med
avtalens størrelse/antallet lisenser. Tilbyder 1 hadde lavest pris når antallet lisenser var 250
stk. Hvis avtalen ble økt til 400 lisenser (som følge av økt behov/flere brukere etter en
sammenslåing) så ville imidlertid tilbyder 2 blitt billigst, på grunn av kvantumsrabatten som
lå inne i det opprinnelige tilbudet. I dette tilfellet ville den nye betingelsen ført til at
oppdragsgiver kunne tildelt kontrakten til en annen leverandør. Det tilsier at endringen i
dette tilfellet er vesentlig.
En betydelig økning av avtalens volum vil for øvrig i de fleste tilfeller også fanges opp av §
28-2 bokstav c (betydelig utvidelse av kontraktens omfang).
6.5.3

Endring av den økonomiske balansen § 28-2 (1) b

Også en endring av den økonomiske balansen i kontraktsforholdet i leverandørens favør, vil
medføre at endringen anses som vesentlig, jf. § 28-2 bokstav b. Prisen vil her stå sentralt.
Dersom leverandøren kan heve sine priser etter at kommunen(e) innlemmes i avtalen, vil
dette normalt måtte medføre at endringen er vesentlig. En prisendring i leverandørens
disfavør, innebærer derimot normalt ingen vesentlig endring.
Hvorvidt en endring i pris anses som vesentlig eller ikke må også ses i sammenheng om det
gjøres endringer i kontraktens omfang, innenfor de rammer kontrakten åpner for. Dersom
for eksempel prisen økes som følge av at oppdragsgiver innløser en opsjon og utvider
kontrakten til også å gjelde nabokommunen, og prisen står i forhold til denne endringen av
kontraktsomfanget, så må dette være i samsvar med proporsjonalitetsprinsippet og som
utgangspunkt være en ikke-vesentlig endring. 22
Hvis endringen både inneholder endringer til fordel for leverandøren og endringer til fordel
for kommunen, så mener vi at det må ses på den samlede effekten av endringen. Det
sentrale vurderingstemaet vil da måtte være at den samlede økonomiske balansen i
kontrakten ikke endres til fordel for leverandøren.
6.5.4

Utvidelse av kontraktens omfang § 28-2 (1) c

Dersom kontraktens volum utvides i betydelig grad følger det av regelen i § 28-2 bokstav c at
endringen ikke er tillatt. Utvidelse av kontraktens omfang vil typisk gjelde endringer i
Se bl.a. Marianne H. Dragsten: «Offentlige anskaffelser – regelverk, praksis og løsninger» (2013) side
740.
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kontraktens kvantitative omfang, for eksempel å kjøpe mer av noe, men også mer kvalitative
endringer i kontraktens omfang, for eksempel å kjøpe noe annet, vil trolig omfattes av
bestemmelsen.
Ved en kommunesammenslåing vil både kvantitative og kvalitative endringer i kontraktens
omfang kunne være aktuelt. Dersom en kontrakt videreføres etter en sammenslåing så vil
den nye kommunens behov ofte være større og det kan for eksempel være behov for å kjøpe
flere lisenser som følge av at den nye kommunen får flere ansatte.
Videre så vil det også være aktuelt å utvide kontraktens geografiske virkeområde.
Hvis en eller flere kommuner som ikke var oppdragsgiver i den opprinnelige utlysningen gis
anledning til å innlemmes i en eksisterende avtale, så kan dette gjøre avtalen mer attraktiv
for leverandørmarkedet. Gjelder avtalen for eksempel utvikling av et fagsystem så kan det
være mer interessant for en leverandør å utvikle et fagsystem for tre kommuner istedenfor
én. Og videre, dersom avtalen opprinnelig gjaldt levering av 200 lisenser til én kommune,
men utvides til å gjelde 500 lisenser fordelt på tre (tidligere) kommuner, så kan man i mange
tilfeller ikke se bort fra at dette er en endring som både kunne medføre at andre
leverandører kunne deltatt, samt at en annen leverandør kunne vunnet konkurransen.
Hvis derimot situasjonen er at den opprinnelige avtalen gjaldt levering av 200 lisenser til én
kommune A, men endres til å gjelde levering til den nye kommunen ABC, uten at volumet
endres, så vil dette tvilsomt være en endring som ville medført at andre leverandører ville
deltatt eller vunnet konkurransen.
Det er ingen absolutt grense for hvor stor endringen kan være. Også prisendringer som
overstiger grensene for hva som er tillatt under «de-minimis» unntaket i § 28-1 første ledd
bokstav b, vil kunne være lovlige. Det vises her til bestemmelsen i § 28-1 første ledd bokstav
f som forutsetter at endringer uavhengig av verdi, kan anses som ikke-vesentlige.
Det kan i denne forbindelse vises til den danske veilederen til de nye anskaffelsesreglene der
følgende eksempel er gjengitt under omtalen av utvidelse av kontrakt:
«En kommune har udbudt en konsulentaftale om gennemførelse af en
optimeringsproces i den kommunale forvaltning med en værdi på 1,5 mio. kr.
Undervejs i opgaven ønsker kommunen at udvide opgaven til også at omfatte en
optimerings-proces i vej- og parkafdelingen. Værdien af udvidelsen udgør 300.000 kr.
svarende til 20 pct. af den oprindelige kontrakts værdi. En sådan udvidelse af
kontrakten er ikke betydelig og udgør efter styrelsens vurdering ikke en væsentlig
ændring af kontrakten, selvom udvidelsen udgør 20 pct. af den oprindelige kontraktværdi. Det skyldes, at der er tale om en mindre udvidelse af kontraktens værdi ,
at æn-dringsarbejdet er af en karakter, der også var omfattet af den oprindelige
kontrakt, samt at det ikke kan antages, at ændringen isoleret set ville have haft
betydning for interessen i at deltage i udbuddet.»23
Se «Vejledning om udbudsreglerne» (2016) utgitt av Koncurrence og forbrukerstyrelsen i Danmark side
249. Veiledningen er tilgjengelig her:
https://www.bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/Udbudsloven%20%20Vejledning%20om%20udbudsreglerne.pdf
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Vi mener gode grunner tilsier at eksemplet også har gyldighet i Norge.
Foruten kvantitative endringer så kan det også være behov for å reforhandle en avtale som
innebærer en utvidelse av kontraktens innhold, for eksempel at det er nødvendig å
oppgradere et sak- og arkiv system slik at kommunene får felles plattform. Oppgraderingen
kan bety at kommunen får noen flere funksjoner enn hva den opprinnelige versjonen av
systemet hadde. Også en slik oppdatering må vurderes etter vesentlighetslæren. Kofa har
imidlertid tidligere uttalt at reforhandlinger som har rimelig kommersiell og funksjonsmessig
sammenheng med den opprinnelige inngåtte avtalen, i utgangspunktet må godtas.
Et vurderingstema vil her være om oppgraderingen medfører at ytelsene blir svært
forskjellige fra ytelsene kontrakten opprinnelig omfattet.
6.6

Oppsummering

Ved vurdering av om det har skjedd en vesentlig endring av avtalen vil man måtte se på
endringene samlet sett.
Ved en vurdering av om det har skjedd vesentlige endringer i avtalen må en starte med å
tolke konkurransedokumentene og den opprinnelige avtalen opp mot avtalen slik den har,
eller vil, utvikle seg.
Neste steg i vurderingen vil være å undersøke om avtalen hjemler endring i henhold til en
endringsklausul eller en opsjon, eventuelt om kontrakten kan sies opp. En endring som er
hjemlet i en klar og presis endringsklausul vil som den store hovedregel være tillatt.
Inneholder avtalen ingen endringsklausul/opsjon kan oppdragsgiver undersøke om den
ønskede endringen kan hjemles i en av de øvrige unntaksbestemmelsene i § 28-1 eller i
reglene om tilleggskjøp §§ 5-2 d eller 13-4 bokstav c eller d.
Om endringen ikke kan hjemles i noen av de unntakene som følger av § 28-1, må
oppdragsgiver foreta en konkret helthetsvurdering av den ønskede endringen opp mot
vesentlighetslæren.
I vurderingen av om en endring er vesentlig kan kommunen stille følgende kontrollspørsmål:


Ville endringen ha gjort det mulig for andre leverandører å delta eller vinne
konkurransen?



Utvides avtalen til å gjelde flere eller andre ytelser?



Endres den økonomiske balansen i avtalen i leverandørens favør?



Medfører endringen at anskaffelsens overordnede karakter endres?



Vil det føre til betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader for
kommunen dersom endringen ikke foretas? Herunder, hva er kostnadene knyttet til en
ny utlysning av konkurransen?
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Har endringen preg av omgåelse?



Hva er årsakene til endringen?

7. Endring av kontraktspart (ved videreføring av kontrakten)
7.1

Forholdet til anskaffelsesregelverket

En kommunesammenslåing kan skje ved at to eller flere kommuner slår seg sammen til én ny
kommune. De «gamle» kommunene opphører og det etableres et helt nytt rettssubjekt, den
nye kommunen.
En kommunesammenslåing kan imidlertid også skje ved at en eller flere kommuner deles og
legges til andre kommuner. De «gamle» kommunene vil også da opphøre, men det vil ikke
bli etablert noe nytt rettssubjekt.
I anskaffelsesretten må det legges til grunn et prinsipp om at oppdragsgivere som skal
benytte en avtale må være identifisert i den opprinnelige kunngjøringen. Ved en
kommunesammenslåing vil det skje en endring på oppdragsgiversiden og i mange tilfeller vil
den nye kommunen være et nytt rettssubjekt. I den forbindelse kan det stilles spørsmål om
den nye kommunen er tilstrekkelig identifisert i den opprinnelige kunngjøringen eller vil det
faktum at den nye kommunen blir et nytt rettssubjekt innebære at eksisterende avtaler ikke
kan videreføres.
Vi mener at gode grunner taler for at den nye kommunen må anses som en «fortsettelse» av
den gamle kommunen, selv i endret utgave. Endringer på leverandørsiden er i den nye
anskaffelsesforskriften eksplisitt regulert i §§ 28-1 første ledd bokstav e og 28-2 første ledd
bokstav d. Det er imidlertid ingen tilsvarende regler for endringer på oppdragsgiversiden.
Mange av de samme hensynene som begrunner adgangen til leverandørskifte ved
omstruktureringer, kan begrunne at det også må være handlingsrom for endringer på
oppdragsgiversiden. Skifte av leverandør etter en fusjon er etter § 28-1 bokstav e, en lovlig
endring. En kommunesammenslåing har klare likheter med en fusjon. Gode grunner taler
derfor for at man her må kunne trekke analogier fra reglene om leverandørskifte ved tilfeller
av endringer på oppdragsgiversiden.
Endringsbehovet (ny/annen kontraktspart på oppdragsgiversiden) ved en
kommunesammenslåing er dessuten foranlediget av legitime forhold som tilpasning til en
nasjonal kommunereform. Avtalen som overføres vil i hovedsak være den samme som
opprinnelig var eksponert for konkurranse i markedet og det er følgelig ingen elementer som
har vært unndratt konkurranse.
Vi kan derfor vanskelig se at en endring på oppdragsgiversiden «i seg selv» skulle være en
vesentlig endring av avtalen. Fordi spørsmålet ikke har vært helt avklart har KS likevel bedt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om avklaring av spørsmålet.
I brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til KS24 synes departementet
å være enige i at en endring på oppdragsgiversiden ved kommunesammenslåing «i seg selv»
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til KS av 28. februar 2018. Brevet er
tilgjengelig her: http://www.ks.no/contentassets/ed3c7698573b46dca086ebdfad2e36bb/svarkmd.pdf
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(altså uten av det gjøres endringer i for eksempel avtalens volum), ikke er til hinder for å
videreføre en avtale. Departementet skriver blant annet følgende:
«Vi kan ikke se at en videreføring av kontrakten i ny kommune nødvendigvis fører til
mindre konkurranse, mindre forutberegnelighet eller brudd på kravet om
likebehandling av leverandørene. Etter KMDs syn oppstiller ikke Pressetext-dommen
og de anskaffelsesrettslige grunnprinsippene noe forbud mot videreføring av
kontrakter ved endring i kommunestrukturen og skifte av kommunenavn ved
sammenslåinger.»
Videre skriver departementet at regelen om endringer på leverandørsiden i
anskaffelsesforskriften §§ 28-1 første ledd bokstav e og 28-2 første ledd bokstav d må gjelde
analogisk ved endringer som følge av omstruktureringer på oppdragsgiversiden, som for
eksempel en kommunesammenslåing.
Et rent skifte av kommunenavn og organisasjonsnummer ved kommunesammenslåing vil
derfor i seg selv ikke bety at kontrakten må utlyses på nytt.

7.2

Forholdet til kontraktsretten

Det følger av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper at rettigheter som utgangspunkt kan
overdras fritt. Spørsmålet er hvordan dette stiller seg ved en kommunesammenslåing.
En kommunesammenslåing kan minne om en fusjon mellom to selskaper. Fusjonsreglene
bygger på et såkalt kontinuitetsprinsipp. Dette innebærer at det overdragende selskaps ulike
rettighets- og forpliktelsesposisjoner overføres uendret til det overdragende selskapet.
Vi mener de beste grunner taler for at det må gjelde et kontinuitetsprinsipp på dette
rettsområdet som innebærer at den nye kommunen må anses som en «fortsettelse» av den
gamle, og at leverandøren i kontrakten derfor ikke kan motsette seg en videreføring av
avtaleforholdet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) synes å være enige i
dette og har i et brev til KS25 skrevet følgende om problemstillingen:
«Etter departementets vurdering må et generelt, ulovfestet kontinuitetsprinsipp
legges til grunn ved kommunesammenslåinger, slik at det heller ikke er krav om
samtykke fra medkontrahenten for å overføre kontrakter til den nye, sammenslåtte
kommunen.»
Utgangspunktet må derfor være at det ikke gjelder et krav om samtykke fra leverandøren
ved videreføring av avtale etter en kommunesammenslåing.

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til KS av 28. februar 2018. Brevet er
tilgjengelig her: http://www.ks.no/contentassets/ed3c7698573b46dca086ebdfad2e36bb/svarkmd.pdf
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8. Interkommunalt samarbeid i forkant av sammenslåing
8.1

Innledning

Å inngå et samarbeid med kommunene man skal slå seg sammen med vil i mange tilfeller
være fornuftig. Dette kan gjøres både formelt og uformelt. Innenfor innkjøp og innenfor
andre områder.
Vi vil under først knytte noen kommentarer til dersom kommunene som skal slå seg sammen
inngår et uformelt samarbeid om offentlige anskaffelser frem til sammenslåingen inntreffer.
Deretter vil vi knytte noen kommentarer til dersom kommunene som skal slå seg sammen
velger å inngå et mer formelt samarbeid frem til sammenslåingstidspunktet.

8.2

Uformelt samarbeid (innkjøp)

I kommuner som står overfor en kommunesammenslåing, vil inngåelse av felles
kontrakter/rammeavtaler med kommunene som skal utgjøre den nye kommunen være et
grep en kan ta inn mot en sammenslåing. Slike fellesavtaler kan inngås ved både formaliserte
og uformelle innkjøpssamarbeid.
Et innkjøpssamarbeid vil ofte være effektivt og forretningsmessig gunstig, siden avtaler med
større omfang ofte gir bedre betingelser i markedet. Felles avtaler inngått gjennom et
innkjøpssamarbeid resulterer som regel i kjøp av samme ytelse hos samme leverandør og på
samme vilkår. Dette selv om det inngås separat kontrakt med hver enkel kommune etter den
felles konkurransen.
Der alle kommunene er angitt som opprinnelig oppdragsgiver i en eksisterende
kontrakt/rammeavtale før sammenslåingen, vil det være uproblematisk å videreføre avtalen
ved en sammenslåing. Dette uavhengig av om sammenslåingen resulter i at en av
kommunene blir utvidet eller om det etableres et helt nytt rettssubjekt. Slike avtaler vil som
den store hovedregel kunne videreføres uten endringer da de ulike avtalene til sammen
dekker det nye fellesbehovet.
For kommende fellesavtaler kan det også i konkurransedokumentene inntas en
endringsklausul som presiserer at de individuelle avtalene skal forenes til én avtale hvor det
nye rettssubjektet trer inn i avtalen som rettsetterfølger for de tidligere inngåtte avtalene,
fra det tidspunkt kommunesammenslåingen trer i kraft.

8.3

Formelt samarbeid (generelt)

Det kan være aktuelt at kommunene som slår seg sammen ser at det kan være
hensiktsmessig å «forskuttere sammenslåingen» på enkelte områder. Kanskje er det aktuelt
at en av kommunene overtar ansvaret for f.eks. drift av IKT-systemene til alle kommunene
frem til sammenslåingen eller kanskje ansvaret for innkjøpsfunksjonen. I et slikt tilfelle kan
det være aktuelt at den kommunen som skal være ansvarlig blir vertskommune for de andre
kommunene frem til sammenslåingstidspunktet.
Et annet alternativ er at kommunene som skal slå seg sammen bli enige om å opprette et
interkommunalt selskap som skal sørge for visse oppgaver frem til sammenslåingen. Dette vil
i mange tilfeller være fornuftig, men merk av regelverket for offentlige anskaffelser som
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utgangspunkt kommer til anvendelse, både på et vertskommunesamarbeid og på andre
former for interkommunalt samarbeid.
Hvorvidt deltakerkommunene kan få ytelser fra et interkommunalt samarbeid direkte uten å
følge anskaffelsesregelverket vil i mange tilfeller bero på om unntakene for samarbeid
(unntaket for utvidet egenregi og unntaket for horisontalt samarbeid) i
anskaffelsesforskriften kapittel 3, er oppfylt.
Dersom det etableres en interkommunal sammenslutning i form av et IKS eller et felles
styre etter kommuneloven § 27 som en egen juridisk person, ligger det godt til rette for at
unntaket for utvidet egenregi kan komme til anvendelse. Dette er regulert i
anskaffelsesforskriften § 3-1 og § 3-2.26 For å oppfylle unntaket for utvidet egenregi er det et
krav at det såkalte kontrollkriteriet og det såkalte aktivitetskriteriet er oppfylt. I
kontrollkriteriet ligger at eierne må ha sterk kontroll med virksomheten, normalt noe større
kontroll enn det som i utgangspunktet følger av det å være eier. Dette kan tilsi at det bør
bygges inn spesielle kontrollmekanismer i avtale/vedtekter. I aktivitetskriteriet ligger et krav
om at 80 prosent av aktiviteten må være rettet mot eierne.
For samarbeid som går ut på å overlate oppgaveutførelsen til en annen kommune (for
eksempel i form av et vertskommunesamarbeid, eller et samarbeid etter kommuneloven §
27 som ikke er en egen juridisk person, (men en del av en annen kommunes virksomhet), vil
det imidlertid være mer krevende å etablere samarbeid som tilfredsstiller kravene i
anskaffelsesregelverket.
I forskriften § 3-3 er det gitt en regel om samarbeidsavtaler. I § 3-3 bokstav a, er det
innfortolket et krav om at samarbeidet må være reelt. Det er foreløpig begrenset praksis og
veiledning som belyser hva som ligger i kravet til gjensidighet/reelt samarbeid. Et tiltak som
kan bidra til at kravet er oppfylt er å sørge for en aktiv deltakelse fra alle
samarbeidskommunene i utøvelsen av oppgavene i samarbeidet. Her har det blant annet
betydning om det foreligger en deling av oppgaver og funksjoner, ikke bare en overlatelse av
oppgaver til en annen kommune mot betaling/godtgjørelse. Dersom det opprettes et
vertskommunesamarbeid innen for eksempel innkjøp, kan kravet til reelt samarbeid
oppfylles ved at en kommune bidrar med ansatte, mens den andre stiller til rådighet lokaler
og nødvendig utstyr.27 Merk at vurderingen av om kravet til at det må foreligge et reelt
samarbeid ikke bare knyttes til den enkelte avtale, men også til organiseringen av
samarbeidet mer generelt.28
Oppsummert vil vertskommunemodellen være den organisasjonsformen som på generell
basis er mest usikker om anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse for kjøp fra
samarbeidet.

Det vil også være mulig å oppfylle disse kravene til egenregi i et AS, men det vil være noe mer krevende
enn de to nevnte formene.
27 Vi understreker imidlertid at det er lite rettspraksis om unntaket for horisontalt samarbeid slik at det er
vanskelig å fastslå hvor mye som vil kreves for å oppfylle kravet til gjensidighet i forskriften.
28 Se Kofa sak 2917/18.
26
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For ytterligere veiledning om interkommunalt samarbeid og forholdet til
anskaffelsesregelverket vises det til utredningen «Interkommunalt samarbeid om IKT ‐
rettslige rammer for organisering» utarbeidet av KS Advokatene i 2015. 29

9. Konsekvenser av regelbrudd/feilskjær
9.1

Om sanksjoner for ulovlig direkte anskaffelse

En vesentlig endring av en eksisterende kontrakt, vil anses som en ulovlig direkte anskaffelse
som kan gi grunnlag for sanksjoner.
Hjemmel for sanksjonene uten virkning, avkortning og overtredelsesgebyr følger av lov om
offentlige anskaffelser §§ 12 til 14. Hvilke sanksjoner som skal eller kan ilegges beror på
anskaffelsens størrelse og hvem som er tillagt håndhevelseskompetansen.
Fra 1. januar 2017 har Kofa fått kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr. Kofa kan ikke
håndheve sanksjonene uten virkning eller avkortning.
Domstolen har kompetanse til å idømme samtlige tre sanksjoner og domstolen avgjør i hvert
enkelt tilfelle hvilke sanksjoner som skal idømmes.
9.1.1

Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr innebærer at oppdragsgiver ilegges et gebyr på inntil 15 prosent av
kontraktssummen. Denne sanksjonen kan ilegges alle kunngjøringspliktige anskaffelser
uansett kjøpets størrelse. Domstolens adgang til å ilegge overtredelsesgebyr følger av loa §
14. Når anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdien skal domstolen ilegge overtredelsesgebyr
når vilkårene er oppfylt. For kunngjøringspliktige anskaffelser under EØS- terskelverdi (del II
anskaffelser etter anskaffelsesforskriften) kan retten ilegge et gebyr.
Kofas gebyrkompetanse følger av loa § 12. Dersom oppdragsgiver forsettlig eller grovt
uaktsomt har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse skal Kofa ilegge et overtredelsesgebyr.
Kofa kan unnlate å ilegge et gebyr dersom oppdragsgiver bare har utvist simpel uaktsomhet.
Dette skillet gjelder uansett anskaffelsens størrelse.
9.1.2

Uten virkning

Sanksjonen uten virkning kan kun ilegges anskaffelser over EØS-terskelverdien. At en
kontrakt kjennes uten virkning innebærer at den opphører å gjelde.
Opphøret får virkning fra det tidspunktet rettens avgjørelse er rettskraftig.
Retten kan bestemme om kontrakten skal kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse (ex nunc) eller fra tidspunktet for kontraktsinngåelsen (ex tunc). En forutsetning
for at en kontrakt skal kunne kjennes uten virkning fra tidspunktet for kontraktsinngåelse er
at kontraktsytelsen kan tilbakeføres i vesentlig samme stand og mengde. En restitusjon av
ytelsen vil typisk kunne være utelukket når det dreier seg om en tjenestekontrakt. Dersom
«Interkommunalt samarbeid om IKT ‐ rettslige rammer for organisering» (2015) kapittel 4.
Utredningen er tilgjengelig her:
http://www.ks.no/contentassets/865fecf1adb24126b83ab225991493c6/interkommunalt-samarbeidom-ikt---rettslige-rammer-for-organisering.pdf
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kontrakten kjennes uten virkning bare for fremtidig kontraktsoppfyllelse, skal oppdragsgiver
i tillegg idømmes et overtredelsesgebyr.
9.1.3

Avkortning

Avkortning kan ilegges for ved brudd på kunngjøringsplikten for anskaffelser både over og
under EØS terskelverdi.
Sanksjonen «avkortning av kontrakt» har mye til felles med sanksjonen «uten virkning».
Skjæringstidspunktet vil imidlertid være forskjellig. Uten virkning vil inntre fra det tidspunktet rettens avgjørelse er rettskraftig. Avkortning av kontrakt vil derimot først få virkning
fra et nærmere angitt tidspunkt. Det kan for eksempel være slik at kontrakten kan løpe frem
til ny konkurranse er avholdt og ny kontrakt er inngått, eller til et annet hensiktsmessig
tidspunkt fastsatt av håndhevelsesorganet. Eksempelvis kan en 5-årig kontrakt avkortes med
2 år, eller der oppdragsgiver har inngått en kontrakt uten sluttdato, kan retten fastsette at
den skal utløpe ett år etter rettens avgjørelse. Denne sanksjonen kan således være et
fleksibelt instrument som sikrer en samfunnsøkonomisk fornuftig avvikling av kontrakten
inntil for eksempel en ny konkurranse er gjennomført.

9.2

Om intensjonskunngjøring

Å vurdere hvorvidt en endring av en inngått kontrakt er lovlig i henhold til
anskaffelsesregelverket, er ikke alltid opplagt hverken faktisk eller juridisk. Konsekvensene
av å trå feil slik at det foretas en ulovlig endring kan bli store, jf, punkt 9.1.
Det er i anskaffelsesregelverket innført en sikkerhetsventil for oppdragsgiver. Er
oppdragsgiver usikker på om kontraktsendringen er innenfor anskaffelsesregelverkets
rammer, kan kommunen beskytte seg mot sanksjoner ved å foreta en intensjonskunngjøring.
En slik kunngjøring skal skje på fastsatte kunngjøringsskjemaer. Skjemaene er å finne på
www.Doffin.no.
I intensjonskunngjøringen varsler oppdragsgiver at han har til hensikt å foreta for eksempel
en utvidelse av kontraktens volum. Det skal gis en begrunnelse for at endringen er å anse
som lovlig og det skal gis en karensperiode på minst 10 dager. I karensperioden har
interesserte leverandører muligheten til å stanse kontraktsinngåelsen. Dersom
leverandørmarkedet ikke reagerer på intensjonskunngjøringen, kan oppdragsgiver
gjennomføre utvidelsen uten senere å risikere å bli møtt med sanksjoner.
Oppdragsgiver er underlagt et aktsomhetskrav30 ved bruk av intensjonskunngjøring ved at
beslutninger om at en anskaffelse er unntatt fra kunngjøringsplikt må kunne begrunnes.
Dette innebærer at selv om oppdragsgiver har publisert en intensjonskunngjøring så vil Kofa
eller domstolene kunne ilegge sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser dersom
klageinstansen kommer frem til at aktsomhetskravet ikke er oppfylt. Intensjonskunngjøring
bør med andre ord kun benyttes der det er berettiget tvil om det foreligger en vesentlig
endring eller ikke. Kommunen vil ikke slippe unna sanksjoner der den har benyttet en
intensjonskunngjøring dersom det anses nokså klart at en videreføring/utvidelse vil være en
ulovlig vesentlig endring.

30

EU-domstolens avgjørelse i sak C-19/13 (Fastweb)
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Der anskaffelsen i utgangspunktet er omfattet av forskriftens del III må
intensjonskunngjøringen skje etter reglene i del III, dvs. at kunngjøringen skal skje i TED. Der
anskaffelsen i utgangspunktet er omfattet av del II vil kunngjøring i Doffin være tilstrekkelig.

10.

Avslutning og anbefalinger

For kommuner hvor kommunesammenslåing er satt på agendaen har vi følgende
anbefalinger:
1.

Første anbefaling er å kartlegge kommunens kontraktsportefølje. Gjør en «due
dilligence», slik som private aktører gjør når de vurderer å kjøpe et selskap. Sjekk
hvilke kontrakter kommunen har inngått, når de løper ut og hvilke
oppsigelsesmuligheter som eventuelt finnes. Deretter bør det utarbeides en
overordnet strategi for innkjøp, inkludert tidsløpet. Hva er kritisk ift sammenslåing, hva
kan/må eventuelt vente. Dette arbeidet må koordineres i de ulike kommunene.

2.

Andre anbefaling er at kommunen legger inn endringsklausuler i fremtidige
kontrakter. Dette gjelder både klausuler som gir mulighet for å utvide og videreføre
kontrakten ved en eventuell kommunesammenslåing, men også klausuler som gir
kommunen mulighet til å si opp/terminere kontrakten hvis dette skjer.

3.

Tredje anbefaling er at kommunen vurderer å inngå et innkjøpssamarbeid med de
kommunene det kan være aktuelt å slå seg sammen med. Dette har etter det vi
kjenner til fungert godt ved tidligere kommunesammenslåinger. Kommunene vil da
ofte ha inngått likelydende avtaler med samme leverandør, noe som gjør situasjonen
enklere dersom kommunene senere skulle bli slått sammen. Slike avtaler kan da også
inneholde endringsklausuler om at f.eks. avtalene for kommune A, B og C forenes og
overdras til det nye rettssubjektet ved sammenslåingens ikrafttredelse.

4.

Fjerde anbefaling er å foreta en intensjonskunngjøring dersom en er usikker på om
den ønskede endringen er innfor den lovlige endringsadgangen.

Avslutningsvis vil vi også minne om at det ofte kan være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi bedre og rimeligere leveranser. En stor kommunes
forhandlingssituasjon vil også ofte være bedre enn en for en liten kommune.

11.
Ytterligere veiledning om kommunesammenslåing og
anskaffelser
Av tilgjengelig veiledning på området kan nevnes:


31

I forbindelse med den pågående sammenslåingsprosessen i Norge, har Inventura AS
på vegne av Kommunal – og moderniseringsdepartementet utgitt en veileder i 2015.
31
I tillegg til rettslige problemstillinger og eksempler redegjør veilederen for

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen
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anskaffelsesfaglige råd og strategiske grep som kommunene bør gjennomføre i
forbindelse med forberedelser til en sammenslåing.


Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i den nye veilederen til reglene om
offentlige anskaffelser (av desember 2017) utarbeidet en veiledning til de nye
bestemmelsene om endring i kontrakt, se punkt 14.2. 32



Det vises også til KS sin FoU-rapport «Interkommunalt samarbeid om IKT- rettslige
rammer for organisering» (2015) 33, skrevet av KS advokatene. I kapittel 4 redegjøres
det for ulike samarbeidsformer og forholdet til anskaffelsesregelverket. Dette kan ha
relevans dersom det er aktuelt å inngå samarbeidsavtaler i forkant av en
kommunesammenslåing. I kapittel 5 redegjøres det for læren om vesentlige
endringer og hvilket handlingsrommet det er for å innlemme nye oppdragsgivere i en
eksiterende avtale. Også dette har relevans ved en kommunesammenslåing.



I Danmark ble det gjennomført en kommunesammenslåing i 2007. I den forbindelse
utgav Konkurrencestyrelsen ut en veileder34. Veilederen inneholder eksempler og
praktiske tips.

Samtlige fremstillinger vil supplere vår overordnede fremstilling av et komplekst område.

Departementets veileder er tilgjengelig her; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veilederoffentlige-anskaffelser/id2581234/
33 FOU «Interkommunalt IKT-samarbeid – rettslige rammer for organisering» (2015).
34 Konkurrencestyrelsens veileder av 2007
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