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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 5/17  - Konkurranseutsetting av revisjonen 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00072-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 6.3.2017
Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjon 
i Vestby kommune.  Sekretariatet gis i fullmakt å justere dokumentet på grunnlag av 
en kvalitetssikring av utlysningen fra Felles innkjøpskontor. 
Kontrollutvalget  ber sekretariatet utlyse konkurransen snarest.  

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret vedtok den 13. februar, jf. sak 5/17, at kommunen ikke vil benytte 
seg av opsjonen til å fornye avtalen med KPMG AS om regnskapsrevisjon og at 
«regnskapsrevisjonen legges ut på anbud». 

Det er kontrollutvalget som innstiller overfor kommunestyret om valg av revisor, jf. 
Kommuneloven § 78 nr. 4.   

Avtalen med KPMG utløper 30. april d.å. KPMG vil likevel legge fram sin 
revisjonsberetning for kontrollutvalget den 8. mai.  Kommunen må ha en attestasjon 
fra en revisor for å få momskompensasjon. KPMG har sagt seg villig til å stå for 
attestasjonen for perioden mars – april som har frist for innsending mellom 1. og 10. 
juni d.å. Jf. vedlagte kopi av e-post fra FIKS til manager Siv Karlsen Moa av 17.2.17.   
Kommunen har etter dette litt bedre tid til å velge ny revisor, men ny revisor bør være 
operativ snarest og vi foreslår en framdriftsplan, jf. vedlagte konkurransegrunnlag, 
der  ny revisor trer i funksjon fra 15. juni d.å.  

Regelverket for offentlige anskaffelser danner rammene for konkurranseutsettingen 
av regnskapsrevisjonen.  

Vedlagte forslag til konkurransegrunnlag bygger i hovedsak på 
konkurransegrunnlaget som ble benyttet under den felles konkurranseutsettingen 
med Vestby i 2014.  Anskaffelsesforskriften er endret siden den gang.  Felles 
innkjøpskontor (FIK) vil kvalitetssikre dokumentene i forhold til de endrede kravene. 
Det haster med å få utlyst denne konkurransen og sekretariatet ber derfor om 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
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fullmakt til å justere dokumentene etter forslag til FIK. Vi vil også legge inn ajourføte 
data fra kommunen i det endelige dokumentet.  
 
Fra forrige utlysning er blant annet terskelnivået for åpen anbudsinnbydelse via 
Doffin hevet til varer/tjenester med samlet verdi på minst 1,1 mill.kr. eks. mva. Vi 
foreslår at tjenesten også denne gangen utlyses for 2 år med 1 + 1 år 
opsjonsmulighet.  Basert på kontrollutvalgets budsjett for regnskapsrevisjon på kr 
280 000 i 2017 vil den totale verdien av anskaffelsen overstige terskelverdien. 
 
Sekretariatet vil også bemerke at siden Vestby forrige gang utlyste 
regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen separat har vi gode erfaringer fra 
Oppegård med felles konkurranseutsetting. I tråd med kommunestyrets vedtak har vi 
likevel avgrenset forslaget til regnskapsrevisjonen. Sekretariatet vil komme tilbake 
med forslag om utlysning av forvaltningsrevisjonen for 2017 til neste 
kontrollutvalgsmøte.  
 
Hovedpunkter i forslaget: 
 

1. Konkurransegrunnlaget avgrenses til regnskapsrevisjon (som i dag), jf. 
kommunestyrets bestilling.  

2. Kontrakten foreslås å gjelde fra 15. juni 2017 og i to år framover og med 
opsjon til forlengelse 1 + 1 år. 

3. I henhold til anskaffelsesforskriften § 5-1 må kontrakter med en anslått verdi 
på minst 1,1 millioner kroner eks. mva benytte del II i forskriften ved 
konkurranseutsettingen. Kontrakten i denne saken har en anslått verdi på ca 
1.2 mill. kr. eks. mva dersom opsjonen benyttes fullt ut. Dette betyr at det må 
gjennomføres en åpen anbudskonkurranse via nettstedet Doffin. 

4. Det inviteres hovedsakelig til å gi en fastpris på regnskapsrevisjon mv, jf. 
vedlegg C, og timepris på enkelte rettleiingsoppdrag.  

5. Kontrakten foreslås tildelt den leverandør som har det mest fordelaktige 
tilbudet, basert på pris og kvalitet. Mht. kvalitet vil det bli lagt vekt på tilbyders 
egen prosess og arbeidsbeskrivelse i forhold til kravspesifikasjonen i vedlegg 
A. Beskrivelsen skal også synliggjøre tilbyders tilgjengelighet og servicenivå. 
Pris vektes med 70% og kvalitet med 30%.   

 
Forslaget til framdriftsplan er tatt inn i konkurransegrunnlaget, kap 2.5. 
 
 
Ås, 27.02.2017  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 
Vedlegg:  Konkurransegrunnlag for regnskapsrevisjon for Vestby  

      Kommune m/vedlegg.  



From: Jan Løkken
To: " Siv Karlsen Moa, KPMG"
Cc: "Rådmann Sjur Authen"; "Jeanette Hoel"
Subject: Vestby - kommunestyrets vedtak i sak 5/17 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon
Date: 17. februar 2017 11:12:00
Attachments: K 5-17 Saksutskrift Kommunestyret 13.02.2017 Forlengelse av ...pdf

Hei! Viser til telefonsamtale. Vedlagt følger saksutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 5/17, jf.
 ovenfor.
 
Kontrollutvalget vil etter planen  behandle kommunens og havnas årsregnskap og årsberetning 
 samt  revisjonsberetningene  fra KPMG den 10. mai.   Revisor vil være til stede på dette møtet.
 
Vi er glad for at du gir uttrykk for at dere vil ta hånd om moms-attestasjonen  for mars og april
 med frist 10. juni d.å.
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken 
  
Kontrollsjef i FIKS 
Tlf.      64 96 20 58 
Tlf.(m) 959 39 656  E-post:  FIKS@follofiks.no 
Internettadresse:  www.follofiks.no 
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
  
Medlemskommuner:  Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås
 



 

 

 

 

Konkurransegrunnlag  

for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 
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1 Innledning 

1.1 Dagens situasjon 

Vestby kommune har konkurranseutsatt revisjonstjenestene siden 2009 I perioden 

2005 – 2017 er det KPMG som utfører kommunens regnskapsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjonstjenestene har blitt konkurranseutsatt hvert år..  

Kontrollutvalgetstår for arbeidet med å finne ny revisor og avgi innstilling om dette til 

kommunestyrene. Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) er 

sekretær for kontrollutvalget og forbereder saken for utvalgene.  

 

1.2 Oppdragsgiver 

Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby 

1.3 Oppdraget 

Oppdraget omfatter revisjon av kommunens årsregnskap.  

 

Oppdragsgiver ønsker tilbud på regnskapsrevisjon for Vestby kommune samt andre 

virksomheter1 i henhold til enhver tid gjeldene lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) med tilhørende forskrifter og annet gjeldene regelverk, herunder 

revisjonsnormer. For ytterligere informasjon, se pkt. 8. 

 

      

( 

 

 

For nærmere orientering om oppdraget vises til vedlegg A, kravspesifikasjon. 

 

1.4 Avtaleperiode 

En avtale vil gjelde fra 1. mai 2017 til og med 30. april 20119, med opsjon for 

oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1+1 år. Dersom opsjonene benyttes 

fullt ut, innebærer dette at siste revisjonsberetning skal avlegges 15. april 2021.  

 

2 Administrative bestemmelser 

 

                                           
1  Liste med eksempler over hvilke objekter som inngår i ”Andre virksomheter” i Vestby 

er beskrevet i Vedlegg A, pkt. 7.0. 
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2.1 Anskaffelsesprosedyre 

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 

og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016  nr. 974. 

Informasjon om regelverket er å finne på hjemmesiden til Nærings- og 

fiskeridepartmentet.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-

anskaffelser-/id2511781/For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. 

Anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriften 

§ 14-1. Denne prosedyren tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men det er 

ikke tillatt med forhandlinger. 

 

2.2 Oppbygging av konkurransegrunnlaget 

I tillegg til dette dokumentet omfatter konkurransegrunnlaget følgende dokumenter: 

 

Vedlegg A: Kravspesifikasjon 

Vedlegg B: Vestby kommune - nøkkeltall og organisasjonskart 

Vedlegg C  Pris- og betalingsbestemmelser 

Vedlegg D:    Avtale om revisjonstjenester 

   Utgår? 

2.3 Kontaktinformasjon 

Henvendelser vedrørende denne anskaffelsen skal skje skriftlig på e-post til følgende 

kontakt: 

 

Kontakt: 
Follo interkommunnale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Adresse: Pb. 195, 1431 Ås 

E-post: fiks@as.kommune.no 

2.4 Språk  

All skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med denne konkurransen skal 

foregå på norsk. Språkkravet gjelder også selve tilbudet. 

 

2.5 Fremdriftsplan 

Anskaffelsen er planlagt gjennomført i henhold til følgende fremdriftsplan. Vi gjør 

oppmerksom på at endringer kan inntreffe. 

 

Dato: Aktivitet: 
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13. mars 2017  

 

Anbudet kunngjøres og legges ut på Doffin      

29. mars 2017 Spørsmålsfrist 

19. april 2017 

kl 12.00 

 

Tilbudsfrist 

19. april 2017  Tilbudsåpning 

10. mai 2017  Kontrollutvalget avgir sin innstilling  

22. mai   Kommunestyret behandler innstillingen fra 

kontrollutvalget 

24 mai Melding om tildeling   - kunngjøring Doffin 

 

10 dager  

Karensperiode 

6. juni 2017    

 

Signering av kontrakt 

15. juni 2017 Start kontraktsperiode 

2.6 Rettelse, supplering og/eller endring av konkurransegrunnlaget 

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer 

og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. 

 

Rettelser, suppleringer og/eller endringer i konkurransegrunnlaget vil bli kunngjort på 

Doffin senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. 

 

2.7 Spørsmål til konkurransegrunnlaget 

Eventuelle spørsmål leverandørene måtte ha til konkurransegrunnlaget må fremmes 

innen fristen oppgitt i pkt. 2.5. 

 

Spørsmål skal sendes skriftlig pr. e-post til oppdragsgivers kontaktperson, jf. pkt. 2.3. 

Alle spørsmål vil bli besvart i anonymisert form og gjort tilgjengelig for alle som har 

registrert seg for mottak av konkurransegrunnlaget på Doffin i god tid før 

tilbudsfristens utløp. 

 

2.8 Leverandørens deltakelseskostnader 

Kostnader som leverandøren pådrar seg i forbindelse med utarbeidelse, innlevering, 

eller oppfølging av tilbudet og anskaffelsesprosessen forøvrig vil ikke bli refundert. 

 

Deltakelse vil ikke på noen måte forplikte oppdragsgiver til å inngå kontrakt med 

leverandøren, eller involvere oppdragsgiveren i økonomiske forpliktelser. 
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2.9  Returnering av tilbud 

Oppdragsgiveren vil ikke returnere leverandørenes tilbud.  

 

3 Lønns- og arbeidsvilkår 

Dersom denne konkurransen omfatter tjenester eller bygge- og anleggsarbeid i 

henhold til forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter, gjelder egne krav og beføyelser knyttet til dette, jf. Vedlegg D – Avtale om 

revisjonstjenester. 

4 Konfidensialitet og offentlighet 

4.1 Taushetsplikt 

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med konkurransen og 

gjennomføringen av kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres 

tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Taushetsplikten er 

likevel ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven, jf. lov 10. 

februar 1967 eller tilsvarende sektorspesifikk regulering, samt etter offentleglova, se 

pkt. 4.2 nedenfor. 

4.2 Offentlighet 

Inntil valg av leverandør er gjort kan det nektes innsyn i tilbud og 

anskaffelsesprotokoll, jf. lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i 

offentleg verksemd (offentleglova) § 23.  

 

Etter at valg av leverandør er gjort er tilbud og protokoller som utgangspunkt åpne for 

innsyn. Det er likevel gjort noen unntak fra innsynsretten i offentleglova. Av disse 

unntakene er unntaket for innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov 

eller i medhold av lov, jf. offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Tilbyderne skal 

levere en oversikt over hvilke opplysninger de meiner er unntatt innsyn, samt signere 

egenerklæring på at oppdragsgiveren er fritatt fra taushetsplikt i forhold til 

opplysninger som ikke er særskilt identifisert som taushetspliktige i tilbyderen sin 

opplisting. Mal for dette er vedlagt i Del 1 Bilag E. Ved krav om innsyn skal 

oppdragsgiveren uavhengig av dette vurdere hvor vidt opplysningene er av en slik art 

at oppdragsgiveren plikter å nekte innsyn, jf. offentleglova § 29. 

 

Oppdragsgiver er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentleglova § 11. 

5 Krav til tilbudet 

. 
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5.1 Tilbudsstruktur 

Tilbudet skal inneholde følgende dokumentasjon som skal struktureres iht. følgende 

inndeling: 

 

Seksjon 

nr. 

Dokumentasjon: 

1.  Tilbudsbrev som skal inneholde følgende: 

1.1.  Referanse til konkurransegrunnlagets navn. 

1.2.  Leverandørens adresse, telefon- og faksnummer, 

organisasjonsnummer. 

1.3.  Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-post 

adresse. 

1.4.  Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist, jf. pkt. 5.3. 

1.5.  Forpliktende underskrift fra en person med myndighet til å signere 

på vegne av leverandøren. 

2.  Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav: 

2.1.  Skatteattester jf. pkt. 7.2. 

  

2.2.  Dokumentasjon av leverandørens organisatoriske og juridiske 

stilling, jf. pkt. 7.3. 

2.3.  Dokumentasjon av leverandørens økonomiske og finansielle 

stilling, jf. pkt. 7.4.  

2.4.  Dokumentasjon av tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. pkt. 7.5. 

 

 

3.  Dokumentasjon av tildelingskriterier, jf. pkt. 8.18.1. 

4.  Annen relevant informasjon 

5.2 Tilbudsformat 

Vi ønsker å basere oss på elektronisk budgivning. Er dette OK?. 

5.2.1 Innbinding, pakking og merking 

Tilbudet skal innbindes, pakkes og merkes på følgende måte: 

 Tilbudet med all tilhørende dokumentasjon skal leveres i hard ringperm. 

 Permen skal ha disposisjon og innhold i henhold til strukturen i pkt. 5.1. 

 Det skal være skilleark for hvert punkt. 

 Arkene skal ikke være stiftet. 

 Tilbudet skal pakkes i lukket og nøytral konvolutt/innpakning. 

Formatert: Norsk (bokmål)
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 Tilbudets konvolutt/innpakning skal merkes med følgende informasjon: 

o Anskaffelsens navn  

o Adresse som nevnt i pkt. 6.2, og navn på kontaktperson, jf. pkt. 2.3. 

5.2.2 Antall kopier 

Tilbud skal leveres i 3 eksemplarer. I tillegg skal det leveres 1 elektronisk versjon av 

det fullstendige tilbudet på CD/DVD/annet elektronisk medium. Elektronisk versjon 

skal være i PDF-format og/eller Microsoft Office kompatibelt format. Tilbyder skal 

også legge ved en sladdet utgave av tilbudet. 

 

Papirversjonen har forrang foran den elektroniske versjonen i tilfelle avvik og/eller 

motstrid. 

5.3 Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal ha en vedståelsesfrist til 1. juli  2017.  

 

5.4 Kontrakt 

Leverandøren skal basere sitt tilbud på kontrakten, jf. Vedlegg E – Avtale om 

revisjonstjenester.  

 

5.5 Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud 

 

5.6 Forbehold og endringer 

Vesentlige forbehold og endringer vil føre til avvisning av tilbudet, jf. FOA § 24-8 

(Tilbud som inneholder forbehold som ikke anses vesentlige, kan også bli avvist. 

 

Eventuelle forbehold og endringer skal angis presist og entydig slik at 

oppdragsgiveren kan evaluere tilbudet uten å ta kontakt med leverandøren. 

Forbehold og endringer skal på en klar og utvetydig måte referere til relevant vedlegg 

og punkt i konkurransegrunnlaget, og skal inntas som eget vedlegg til tilbudet. 

 

Leverandøren skal tydelig angi hvilke konsekvenser eventuelle forbehold og 

endringer har for ytelsen, prisen og/eller andre forhold ved tilbudet. 

 

Forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de 

øvrige vil bli avvist, jf. FOA § 24-8 (2) a). 
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5.7 Avvisning av tilbud 

Avvisningsreglene i FOA §§ 24-10  komme til anvendelse. Vi anmoder 

leverandørene om å gjøre seg kjent med disse. 

 

6 Tilbudslevering 

6.1 Tilbudsfrist 

Tilbudet skal være oppdragsgiver v/ FIKS i hende senest innen 19. april 2017  kl. 

1200, jf. konkurransegrunnlagets pkt. 2.5. 

Tilbudsfristen er absolutt. For sent innleverte tilbud vil bli avvist. 

 

Leverandøren bærer risikoen for feil eller forsinkelser i forsendelsen. 

 

6.2 Leveringsmåte og leveringsadresse 

Tilbudet skal leveres i det formatet som er angitt under pkt. 5.2. 

 

Tilbud som leveres pr. post /pr- e-post skal sendes til følgende adresse: 

Follo interkommunnale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

v/Jan T. Løkken 

Pb. 195 

1431 Ås 

 

Tilbud kan også leveres med bud eller ved personlig oppmøte innenfor kontortiden 

(kl. 10:00 - 12:00) til følgende adresse:  

FIKS 

Rådhusplassen 29, 2. etasje 

1430 Ås 

 

6.3 Tilbudsåpning 

Åpningen foretas av minst 2 representanter for oppdragsgiver. 

Leverandørene har ikke rett til å være til stede under åpningen. 

 

7 Kvalifikasjonskrav 
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7.1 Om kvalifikasjonskravene 

Leverandøren må oppfylle kravene opplistet under for å kunne være kvalifisert for 

deltakelse i konkurransen. Det er kun kvalifiserte leverandører som vil få sine tilbud 

evaluert. 

 

Leverandørene er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres 

nedenfor som dokumentasjon for de krav som er stilt. Manglende dokumentasjon 

eller mangelfulle opplysninger kan føre til at tilbudet blir avvist, jf. FOA § 24-8 – 24 – 

9.(??). 

 

 

 

7.2 Obligatoriske krav 

KRAV DOKUMENTASJONSKRAV 

Leverandøren skal ha ordnede 

forhold med hensyn til betaling 

av skatt, arbeidsgiveravgift og 

merverdiavgift. 

Skatteattester ikke eldre enn 6 måneder regnet 

fra tilbudsfrist. Med skatteattester menes: 

 

For norske leverandører: 

 Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for 

merverdiavgift utstedt av skattekontoret. 

 Skjema fra skattedirektoratet (RF-1244) for 

skatt og arbeidsgiveravgift utstedt av 

skatteoppkreverkontoret.  

 

For utenlandske leverandører: 

 Utenlandske leverandører må fremlegge 

tilsvarende attester fra sine land som viser 

at de har ordnede skatte- og avgiftsforhold. 

Dersom myndighetene i det aktuelle landet 

ikke utsteder slike attester, skal 

leverandøren fremlegge en erklæring som 

stadfester at alle skatter og avgifter er blitt 

betalt. Erklæringen skal være godkjent og 

signert av leverandørens 

økonomidirektør/økonomiansvarlige. 

   

7.3 Krav til organisatorisk og juridisk stilling 

KRAV DOKUMENTASJONSKRAV 

Leverandøren skal være et Norske leverandører:  
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lovlig etablert foretak.  Firmaattest. 

 

Utenlandske leverandører: 

 Bekreftelse på at leverandøren er registrert i 

bransjeregister eller foretaksregister iht. 

lovgivningen i det land hvor leverandøren er 

etablert. 

 

 

 

7.4 Krav til økonomisk og finansiell stilling 

KRAV DOKUMENTASJONSKRAV 

Det kreves økonomisk 

forsvarlig drift. Leverandøren 

skal vise forsvarlig soliditet, 

likviditet og lønnsomhet. 

Kredittrateringsrapport fra anerkjent 

kredittreteringsselskap, som ikke er eldre enn 4 

måneder regnet fra tilbudsfristen. 

 

Leverandøren kan velge å støtte seg på andre 

foretaks kapasitet for å oppfylle kravet til 

leverandørens økonomiske og finansielle stilling.  

 

Leverandøren må i så fall dokumentere ressursene 

til de foretakene han vil støtte seg på og bevise at 

han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene 

fra disse i kontraktsperioden, ved for eksempel å 

legge frem en forpliktelseserklæring, garanti, 

samarbeidsavtale eller lignende.  

 

Dette gjelder uavhengig av den juridiske 

karakteren av forbindelsen mellom foretakene, dvs. 

at de støttende foretakene enten kan være 

leverandørens morselskap, et annet foretak i 

samme konsern, en samarbeidspartner eller 

lignende. 

 

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon 
Oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle 
stiling med ethvert annet dokument som Oppdragsgiver kan akseptere. 
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7.5 Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner 

 

KRAV DOKUMENTASJONSKRAV 

Det kreves erfaring fra 

tilsvarende oppdrag. 

 Beskrivelse av tilsvarende oppdrag som 

leverandøren har gjennomført, eller som er under 

utførelse. Det bes opplyst hvilken type virksomhet 

det gjelder, verdi på leveransen, hvilke oppgaver 

som har vært utført og tidspunkt for levering. 

Det kreves oppfyllelse av 

lovbestemte krav til denne 

typen revisjonsvirksomhet 

Egenerklæring med henvisning til gjeldende lover 

og bestemmelser og med dokumentasjon av 

oppfyllelse av FOR 2004-06-15 nr 909: Forskrift 

om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

§§ 11 og 12. 

Det kreves et vefungerende 

kvalitetssikringssystem 

Redegjørelse vedrørende foretakets 

kvalitetssikringssystem/- styringssystem. 

 

Det kreves tilstrekkelig 

kapasitet 

 Oversikt over foretakets totale bemanning. 

 

 Bemanning for dette oppdraget 

(organisasjonsplan) med navn og CV for 

nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. 

 

 Angivelse av hvor stor del av kontrakten 

tjenesteyteren har til hensikt å benytte 

underleverandører. 

 

 Dersom det vises til ressurser hos 

underleverandører, må ubetinget 

forpliktende avtale mellom tilbyder og 

underleverandør vedlegges tilbudet. 

 

 

8 Tildelingskriterier og evaluering 

8.1  

Kontrakten tildeles den/de leverandøren(e) som har det økonomisk mest fordelaktige 

tilbud basert på kriteriene i punkt 8. 
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Det legges vekt på to hovedkriterier, pris og kvalitet. Pris vektes 70% og kvalitet 30%.   

Regnskapsrevisjon har en årlig fast pris. Omganget av rettleiing og bistand vil 

variere. Det er totalprisen som legges til grunn for evalueringen.  

 

8.2 Tildelingskriteriet pris 

 

Tjeneste Pris pr time Pris pr år  

Vestby    

Rettleiing og bistand   100 timer 

 

Den pris som legges til grunn for evalueringen blir  summen av fastpris 

regnskapsrevisjon + 100  timer rettleiing og bistand (totalprisen). 

 

Alle priser skal oppgis eksklusiv merverdiavgift, men inklusiv andre eventuelle 

offentlige avgifter. 

 

8.3 Tildelingskriteriet kvalitet. 

 

Det vil bli lagt vekt på tilbyders egen prosess- og arbeidsbeskrivelse i henhold til 

kravspesifikasjonen i vedlegg A. Beskrivelsen skal også synliggjøre tilbyders 

tilgjengelighet og servicenivå.  Tilbudet beskrive metodikken selskapet benytter for å 

fastsette vesentlighetsgrenser for regnskapet og et regneeksempel på fastsetting av 

en slik grense. 

 

9 Avslutning av konkurransen 

9.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller forkaste alle 

tilbud, dersom det foreligger saklig grunn, jf. FOA § 25-4. 

9.2 Meddelelse om valg av leverandør og karensperiode 

Oppdragsgiver informerer alle leverandører skriftlig og samtidig om hvem 

oppdragsgiveren har til hensikt å tildele kontrakt til så snart valg av leverandør er 

gjort. 

 

Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi karensperioden fra 

tildelingen gjøres kjent til kontraktsignering er planlagt gjennomført 

(kontraktsinngåelsen). 
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Vedlegg A – Kravspesifikasjon 

 

 

1.0  Generelt 

Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, 

og tilhørende regnskaper, innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk og 

revisjonsnormer.   

Tjenesten skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder for øvrig. 

 

Revisor må utføre sine oppgaver og innhente dokumentasjon i størst mulig grad uten 

å belaste administrasjonen i kommunene 

2.0 Regnskapsrevisjon og attestasjoner m.v. 

 

2.1 Regnskapsrevisjon 

 

Revisor skal utføre revisjon av regnskapene til Vestby kommune og Frogn kommune 

og tilhørende regnskaper.  I Vestby føres eget regnskap for Vestby havnekasse, jf. 

særlovgivningens krav.  

2.2. Kontroll- og attestasjonsoppgaver m.v.  

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 

kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav.  Dette arbeidet skal inngå i 

fastprisen for regnskapsrevisjon. 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for tilleggsfakturering.  

I tillegg skal revisor vurdere om finansreglementet legger rammer for en 

finansforvaltning som er i tråd med kommuneloven og «forskrift om kommuners og 

fylkeskommuners finansforvaltning». Det skal utføres en vurdering minst en gang i 

valgperioden. Vurderingen skal også gjennomføres ved endringer, men før 

reglementet vedtas i kommunestyret.  

 

Det vil variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som til enhver tid 

er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Prisen må ta høyde for at antall attestasjoner 

relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige myndigheter kan endres 

som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak i kommunene etc.  

 For tiden gjelder dette følgende oppdrag:  

2.2.2  Vestby  

 

 Bekreftelse på rapportering for statlig tilskudd knyttet til ressurskrevende 

tjenester 
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 Anleggsregnskap knyttet til spillemiddelfinansiering 

 Bekreftelse vedr. regnskap for boligsosialt arbeid 

 Bekreftelse overfor NAV 

 Bekreftelse vedr. regnskap for den kulturelle skolesekkenRevisjonsuttalelse – 

Den kulturelle spaserstokken 

 Bekreftelse overfor Husbanken 

 Bekreftelse på korrekt grunnlag knyttet til merverdiavgiftkompensasjon gjøres 

løpende gjennom hele året, med seks separate innsendelser via Altinn. 

 Attestasjon pasientregnskap (Årlig beretning pluss en ved hvert dødsfall) 

 Bekrefte rapport om antallet personer i Vestby med psykisk utviklingshemming 

 

 Attestasjoner BUF-etat vedr. refusjon mindreårige asylsøkere. 

 

2.2.3  Frister for attestasjonsoppgaver. 

 

Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med Vestby 

kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. Overskridelse av 

tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av tilskuddsmidler. 

Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende erstatningsansvar, dersom 

fristoversittelse skyldes revisor. 

 

2.3  Pristilbud 

Vi ber om et tilbud om fast pris pr. år for disse tjenestene. D Det skal oppgis en årlig 

og samlet  fastpris for regnskapsrevisjon jf. Pkt 2.1 og  attestasjonsoppgaver m.v., jf. 

pkt 2.2. Denne føres inn i vedlegg D.  

 

 

3.0  Opplæring 

 

Revisor skal legge fram forslag om, og holde kurs for kontrollutvalgets medlemmer 

og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. Temaer skal avtales for hver 

gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. regnskapsår. 

Prisen for dette skal bakes inn i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

4.0 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 
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Plan for utførelse av revisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 

kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. I tillegg skal revisor årlig utarbeide 

en halvårsrapport og en rapport for hele revisjonsåret for kommunene som stiles til 

kontrollutvalgene.  Rapportene skal beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og 

hvordan de er utført.  

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

5.0 Møter 

 

Revisor skal delta på møter med økonomiavdelingen for informasjon om, og drøftelse 

av aktuelle problemstillinger. Møtene finner sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. 

gang.  

Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalgene i Frogn og Vestby 

avholder årlig ca 8 møter hver på kveldstid. 

Tilbudet må også legge til grunn at det er behov for løpende kontakt mellom revisor 

og kontrollutvalgenes sekretariat. 

Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

 

6.0  Revisjon av andre virksomheter  

 Organisasjoner, legater og selskap, jf. oversikten nedenfor som er ment som en 

eksempeloversikt,  velger selv sin revisor, men vi ønsker et tilbud på timepris som 

eventuelt kan benyttes av disse virksomhetene. Tilbudet føres inn i vedlegg D.  

 

Disse prisene inngår imidlertid ikke i evaluering av priskriteriet, og de aktuelle 

rettssubjekter står fritt til å benytte seg av dette tilbudet. 

 

Eksempeloversikt: 

Vestby: 

Den norske kirke  v/Vestby kirkelige fellesråd.  Virksomheten hadde i 2013 brutto 

driftsutgifter på ca 8 mill. kr. og 596 hovedboksbilag.  

Søndre Follo Renseanlegg IKS hadde i 2013 brutto driftsutgifter på kr 10,6 mill. 

kroner og ca 1500 hovedboksbilag.  

Anna og Hans Pettersen og Karen Sundby’s minnefond  

Foged Alfred Nærups legat 

 

 

7.0  Rettledning og bistand 
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Revisor skal svare på enkle spørsmål fra kommunen. Spørsmål som vil kreve et 

timeforbruk på 30 minutter eller mer pr. spørsmål, skal faktureres etter gjeldende 

timepriser.  Timepris skal  oppgis, jf vedlegg D.  

 

8.0 Arbeidsspråk 

Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

 

9.0  Kontor    

Ved besøk fra revisor, skal kommunen stille egnede kontorplasser til disposisjon 

Arbeidsplassene vil blant annet være utstyrt med PC med tilgang til kommunens 

aktuelle datasystem. Tilsvarende vil revisor bli gitt online-mulighet til kommunenes 

aktuelle datasystemer..  

10.0  Reisekostnader 

 

Kostnader for reisetid og reisekostnader skal inngå i fastprisen.  

 

11. 0 Prissamarbeid 

Det forutsettes at tilbyderne ikke bedriver prissamarbeid, eller på annen måte bryter 

norsk lovgivning og konkurranseforutsetningene.  

 

12.0   Kontrakt   

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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VESTBY KOMMUNE  - NØKKELTALL OG ORGANISASJONSKART 

 

Vestby kommune hadde ved siste årsskifte 15944 innbyggere. Kommunen har ca 

1037 ansatte og har for året 2014 et driftsbudsjett på  870 mill. kroner, og et 

investeringsbudsjett på  409 mill. kroner.  Antallet inngående fakturaer var i 2013    

17 790 og antallet utgående fakturaer var ca   44 850. Dette vil variere.   Vestby havn 

har to ansatte. Driftsbudsjettet i 2014 er på 5,5 mill. kroner og investeringsbudsjettet 

er på 0,3 mill. kroner. Havnen hadde i 2013 1 060 utgående fakturaer og 282 

inngående fakturaer. Kommunen benytter for tiden Agresso som regnskapssystem  

og dette brukes også til fakturering og rapportering og lønn- og personal.  

Mer informasjon om Vestby kommune finnes på www.vestby.kommune.no.  

 

 

Vedlegg:   

1. Organisasjonskart  

2. Vedtatt årsregnskap 2015 

3. Vedtatt Havneregnskap 2015 

4. Vedtatt årsberetning og årsmelding 2015 

5. Vedtatt årsberetning og årsmelding Vestby havn 2015  

 

 

 

Feltkode endret
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VEDLEGG C - PRIS- OG BETALINGBESTEMMELSER 

1. PRIS 

 

Prisene er faste og kalkulerte i norske kroner og kan justeres ved begynnelsen av 

hvert regnskapsår etter endringene i konsumprisindeksen for det foregående år. 

Første justering foretas med virkning fra 1. januar 2018. 

Prisen er eksklusiv merverdiavgift, men inklusiv andre eventuelle offentlige avgifter. 

Blir skatte- og avgiftsreglene endret på en slik måte at det får innvirkning på prisen, 

skal denne endres tilsvarende.  

Vestby kommune  betaler ikke for tjenester utover det bestillingen omfatter,  uten at 

tjenesten og prisen er skriftlig godkjent av kommunen.  

 

1.1 Fast pris 

Se rubrikk i pkt. 3 Prisskjema , hvor det skal gis en fast årlig pris.    

Den faste prisen dekker oppdraget slik det er beskrevet i Vedlegg A - 

Kravspesifikasjon under punktene; 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 og  10.0  

Reisegodtgjørelse 

Reisetid og reiseutgifter er inkludert i den faste prisen.  

Evt. tjenestereiser som er avtalt med VK eller FK, godtgjøres etter ”Statens regulativ 

for reiser innenlands”. Som reisetid regnes reiser til adresser utenfor VK og FK, med 

utgangspunkt i Vestby rådhus .  

 

 

1.2  Timepris 

Se  prisskjema, hvor det er forutsatt pris pr.  time. 

Timepris dekker oppdrag som er beskrevet i Vedlegg  A – Kravspesifikasjon under, 

punkt 7.0    Timepris skal referere til netto arbeidstid eksklusiv lunsj. 

Reisegodtgjørelse 

 

Reisetid og reiseutgifter skal inkluderes i timeprisene. 

Evt. tjenestereiser som er avtalt med Vestby kommune, godtgjøres etter ”Statens 

regulativ for reiser innenlands”. Som reisetid regnes reiser til adresser utenfor Vestby 

kommune, med utgangspunkt i Vestby rådhus. 
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2 BETALINGSVILKÅR 

 

Fakturering for fastprisdelen av oppdraget, ref. pkt 1.1 Fastpris over, skal skje 

etterskuddsvis hver andre måned med like deler, første gang 1. august 2017. 

Fakturering for arbeid som er utført på timebasis, ref pkt 1.2 Timepris over, skal skje 

hver 2. måned.  

Betaling skal skje etterskuddsvis innen 30 dager etter at tjenesten er utført og korrekt 

faktura er mottatt. 

Faktura skal tydelig merkes med: referanse og adresseres til:   

Vestby kommune       

Postboks 144        

1541 Vestby        

 

Korrekt faktura skal være så detaljert at Vestby kommune kan kontrollere fakturerte 

poster opp mot det oppdraget faktureringen gjelder. Revisor  skal legge ved 

dokumentasjon som er nødvendig for at kommunen  skal kunne kontrollere den 

fakturerte summen. 

Dersom Vestby kommune  nekter å godta mottatt faktura, skal det gis varsel til 

Revisor  om dette innen fakturaens forfallsdato. Varsel skal inneholde informasjon 

om hva kommunen mener mangler for at faktura skal være korrekt. Revisor skal uten 

ugrunnet opphold rette opp manglene ved fakturaen, og sende eventuell kreditnota 

og ny korrekt faktura til Vestby kommune. 

Revisor kan ikke kreve gebyr i tillegg til prisen, annet enn offentlege avgifter. 
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3. PRISSKJEMA 

 

3.1  Tilbud til Vestby kommune 

 

  

TJENESTE PRIS PR TIME PRIS PR ÅR 

Regnskapsrevisjon for Vestby 

kommune, inkl. attestasjon av 

ulike kompensasjons- og 

tilskuddsordninger og deltakelse i 

møter i kommunen, jf. vedlegg A 

pkt. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. 

  

   

Rettledning og bistand, Jf.  

vedlegg A pkt. 7.0. 

  

   

Regnskapsrevisjon av andre 

virksomheter, jf. vedlegg A, pkt.. 

6.0. 

  

(Skal følge tilbudet) 
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Avtale om revisjonstjenester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktsreferanse: [Sett inn korrekt kontraktsnr./-referanse] 

 

Kontraktsområde:  Regnskapsrevisjon m.v. for Frogn og Vestby kommuner.  
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Avtale om revisjonstjenester 

 

 

Kontrakt om partsforpliktelser mellom: 

 

 

[Navn på Oppdragsgiveren] 

(heretter omtalt som Oppdragsgiver) 

 

og 

 

[Navn på Leverandøren] 

(heretter omtalt som Leverandør) 

 

Oppdragsgiver handler for denne Kontrakten etter fullmakt også på vegne av følgende 

samarbeidspartnere, som også opptrer som Oppdragsgivere etter denne Kontrakten: 

 

[Navn på samarbeidspartner] 

[Navn på samarbeidspartner] 

[Navn på samarbeidspartner] 

[Navn på samarbeidspartner] 

 

 

For Oppdragsgiver: For Leverandør: 

[Sted/dato] 

 

______________________________ 

 

[Navn på signatursetter]  

[Tittel] 

 [Sted/dato] 

 

______________________________ 

 

[Navn på signatursetter] 

[Tittel] 

 

 

 

Oppdragsgivers signatursetter bekrefter med sin signatur på dette dokument at han 

innehar de fullmakter som er nødvendige for å binde sin kontraktspart under denne 

Kontrakt. 

 

 Fullmakt i henhold til stilling 

 Skriftlig fullmakt vedlagt 

 

Leverandørs signatursetter bekrefter med sin signatur på dette dokument at han innehar 

de fullmakter som er nødvendige for å binde sin kontraktspart under denne Kontrakt. 

 

 Fullmakt i henhold til stilling 

 Skriftlig fullmakt vedlagt 

 

 

Denne Kontrakten er utstedt i [antall] eksemplarer, hvorav [antall] beholdes av 

Oppdragsgiver og [antall] beholdes av Leverandør. 
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Skriftlige henvendelser i relasjon til Kontrakten 

 

 

Alle skriftlige henvendelser angående dette kontraktsforholdet skal sendes til følgende 

adresser: 

 

 

Henvendelser til Oppdragsgiver:  Henvendelser til Leverandør: 

[Adressat] 

[Adresse] 

[Postnummer og poststed] 

 

 [Adressat] 

[Adresse] 

[Postnummer og poststed] 

 

 

 

 

Partenes oppnevnte kontaktpersoner (navn, stilling, telefon, e-post) 

 

 

For Oppdragsgiver: For Leverandør: 

[Navn] 

[Stilling] 

[Telefon] 

[E-post] 

 [Navn] 

[Stilling] 

[Telefon] 

[E-post] 
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1 KONTRAKTENS FORMÅL 

1.1 Kontraktens formål 
Denne Kontrakten er inngått for å dekke Oppdragsgiverens behov for Tjenesteytelser 

som inngår i Kontraktens omfang, jf. punkt 3.1 i denne Kontrakten. 

 

Kontraktens formål er å regulere Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med kjøp 

av tjenester som definert i punkt 3 i denne Kontrakten. 

2 KONTRAKTENS DOKUMENTER OG RANGORDNING 

2.1 Kontraktens dokumenter 
Kontrakten består av følgende dokumenter: 

 

 

1. Standardkontrakt for tjenestekjøp (dette dokument) 

2. Oppdragsgivers konkurransegrunnlag med vedlegg 

3. Leverandørens løsningsbeskrivelse og tilbud 

  
 

  

2.2 Rangordning 
Der ikke annet er bestemt, går dokumenter med lavere nummerering foran dokumenter 

med høyere nummerering. 

 

For øvrig gjelder prinsippet om at spesielle bestemmelser går foran generelle, og 

prinsippet om at nyere bestemmelser går foran eldre.  

3 OMFANG OG VARIGHET (TJENESTEYTELSEN) 

3.1 Kontraktens omfang 

Leverandør skal utføre revisjon av Vestby kommune (VK) i samsvar med kravene i lov av 

25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner med tilhørende forskrifter, 

samt etter vedleggene til denne avtalen.  

Leverandør plikter å utføre revisjonstjenester og andre tilknyttede tjenester for VK i 

samsvar med kravene fastsatt i Vedlegg A - Kravspesifikasjon.  

Leverandør har plikt til å yte de tjenester VK måtte bestille under denne avtalen.  

VK har ikke kjøpsplikt etter avtalen, utover det som inngår i fastprisoppdrag etter 

Vedlegg A – Kravspesifikasjon. 

 

3.2 Kontraktens varighet 
Avtalen gjelder fra ?? 201 til og med 30. april 2017, med opsjon oppdragsgiver til å kunne forlenge 

avtalen med 1+1 år. Dersom opsjonene benyttes fullt ut, innebærer dette at siste revisjonsberetning 

skal avlegges 15. april 2019.  

 

4 DEFINISJONER 
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Med ”Partene” menes Oppdragsgiveren og Leverandøren. 

 

Med ”Underleverandør” menes andre leverandører Leverandøren har avtale med og som 

direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under denne Kontrakten. 

 

Men ”Kontrakten” menes dette dokumentet. 

 

Med ”Tjenesteytelsen” menes den ytelse som inngår i Kontraktens omfang, jfr. punkt 

3.1.  

 

Med ”Tjenestebistand” menes tjenesteytelser der Leverandøren engasjeres som ressurs 

for å delta i en intern prosess sammen med Oppdragsgiver. 

 

Med ”Tjenesteoppdrag” menes tjenesteytelser der Leverandøren engasjeres for å utføre 

et konkret stykke arbeid og skal levere et definert sluttprodukt. 

 

Med ”hverdag” menes ukedagene mandag til fredag, med unntak av norske offentlige 

fri- og helligdager. 

5 PRIS OG BETALINGSBETINGELSER 
 

Pris- og betalingsvilkår går fram av Vedlegg F – Pris- og betalingsbestemmelser. Dette utgjør 

VK sin fulle og hele pris- og betalingsvilkår etter denne avtalen. Enhver annen kostnad eller 

utgift grunnet annen handling, forpliktelse eller avtaleklausul under, eller relatert til, denne 

avtalen er leverandør sitt fulle ansvar.  

 

6 LEVERING – TID, STED OG MÅTE 
 

Levering anses skjedd når Tjenesteytelsen er gjennomført i samsvar med det som er 

avtalt og Oppdragsgiveren har godkjent leveringen. Dersom Leverandøren skal utføre et 

Tjenesteoppdrag anses levering først å ha skjedd når aktuelle dokumenter o.l. er 

overlevert og godkjent av Oppdragsgiveren.  

 

7 LEVERANDØRENS KONTRAKTSFORPLIKTELSER 

7.1 Generelle forpliktelser 
Tjenesteytelsen skal gjennomføres i samsvar med Kontrakten, og skal utføres 

profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard.  

 

Leverandøren skal lojalt samarbeide med Oppdragsgiver, og ivareta Oppdragsgivers 

interesser.  

 

Henvendelser fra Oppdragsgiver skal besvares uten ugrunnet opphold. 

 

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Leverandøren forstår eller 

bør forstå kan få betydning for Tjenesteytelsen, herunder eventuelle forventede 

forsinkelser. 

7.2 Levering 
Leverandøren skal gjøre Tjenesteytelsen tilgjengelig på avtalt sted, til avtalt tid og på 

avtalt vis i henhold til Kontraktens punkt 6.  
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Leverandøren skal utføre Tjenesteytelsen på det stedet det er avtalt.  

7.3 Tjenesteytelsens egenskaper 

7.3.1 Generelt 

Leverandøren skal utføre Tjenesteytelser kontraktsmessig. Tjenesteytelsen skal ellers 

være egnet for Tjenesteytelsens tiltenkte formål.   

 

Leverandøren er ansvarlig for at utførelsen av Tjenesteytelsen skjer i overensstemmelse 

med gjeldende lovgivning, og ellers i samsvar med relevant bransjeregelverk og evt. 

andre regler som kan ha innvirkning på utføring av Tjenesteytelsen. Leverandøren skal 

innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser og godkjenninger for utføring av 

Tjenesteytelsen, og på Oppdragsgivers anmodning fremlegge dokumentasjon på at 

nødvendige tillatelser og godkjenninger foreligger. 

 

 

7.4 Overføring av rettigheter 

7.4.1 Overføringen 

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til 

resultater av Tjenesteytelsen tilfaller Oppdragsgiver når betaling er skjedd, med de 

begrensninger som følger av annen kontrakt eller ufravikelig lov. 

 

Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov 12. mai 1961 

nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 39b 

 

Leverandøren beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge parter 

kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt som de har 

tilegnet seg i forbindelse med Tjenesteytelsen. 

7.4.2 Rettsmangler 

7.4.2.1 Tredjemannsrettigheter  
Leverandøren skal levere resultater av Tjenesteytelsen fri for tredjemannskrav som ikke 

er beskrevet i Kontrakten og skal holde Oppdragsgiveren skadeløs for enhver form for 

tredjemannskrav i relasjon til Tjenesteytelsen.  

7.4.2.2 Offentligrettslige mangler 
Leverandøren skal levere resultater av Tjenesteytelsen med de nødvendige 

godkjenninger, sertifikater og tillatelser som kreves av offentlig myndighet for at 

Oppdragsgiveren skal kunne nyttiggjøre seg Tjenesteytelsen slik Leverandøren er kjent 

med at den skal anvendes. 

 

Leverandøren skal i alle tilfeller levere Tjenesteytelsen med de nødvendige 

godkjenninger, sertifikater og tillatelser som kreves av offentlig myndighet for 

anvendelse slik tilsvarende tjeneste vanligvis anvendes, med mindre det er skriftlig 

avtalt at Oppdragsgiveren selv skal skaffe disse til veie.  

7.5 Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon 
Partene skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av 

dokumenter og annet materiale av betydning for Tjenesteytelsen uansett form, herunder 

e-post og annet elektronisk lagret materiale.  
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Leverandøren har risikoen og ansvaret for alt materiale, uansett form, som skades eller 

ødelegges mens det befinner seg under Leverandørens kontroll. 

 

7.6 Bruk av underleverandører 
Leverandør kan bare benytte seg av underleverandør for oppfyllelse av sine plikter under 

Kontrakten der slik benyttelse ikke forringer eller truer med å forringe oppfyllelsen. 

 

VK tar forbehold om at den skal ha rett til å underkjenne valg av underleverandør. 

Eventuelle økonomiske krav fra underleverandører eller kostnader i sammenheng med 

dette, skal bæres av leverandør. 

leverandør har det samlede ansvaret for sine ytelser under avtalen, herunder all 

oppfølging av aktuelle underleverandører. 

Alle Leverandørens forpliktelser etter Kontrakten gjelder også underleverandør. 

Leverandøren plikter å informere underleverandør om dette. Leverandøren er i alle 

tilfeller ansvarlig overfor Oppdragsgiver for ytelser fra underleverandør som om han stod 

for ytelsene selv. 

7.7 Forsikringer 
Leverandøren skal holde sin utførelse av Tjenesteytelsen dekket av forsikring i henhold 

til gjeldende bransjenormer for den aktuelle tjenestekategori. 

7.8 Varslingsplikt 
Hindres Leverandøren fra å oppfylle sine forpliktelser til rett tid, skal han uten ugrunnet 

opphold gi melding til Oppdragsgiver om hindringen og dens virkning på muligheten til å 

oppfylle. Leverandøren skal kunne dokumentere når og hvordan slik melding ble gitt. 

7.9 Taushetsplikt 
Informasjon som Leverandøren blir kjent med i forbindelse med Kontrakten og 

gjennomføringen av Kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig 

for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  

 

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon 

som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett 

som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 

(offentleglova). Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis. 

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget 

interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller 

alminnelig tilgjengelig andre steder.  

 

Leverandøren skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får 

innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 

 

Taushetsplikten gjelder Leverandørens ansatte, underleverandører og tredjeparter som 

handler på Leverandørens vegne i forbindelse med gjennomføring av Kontrakten. 

Leverandøren kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører 

og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Kontrakten, 

forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punktet. 

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at Leverandøren kan utnytte erfaring og 

kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Kontrakten. 
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Taushetsplikten gjelder også etter at Kontrakten er opphørt. Ansatte eller andre som 

fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt om forhold som nevnt 

ovenfor også etter fratredelsen. 

7.10 Reklame, kundepleie m.v. 
Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom 

Leverandøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten 

informasjon om Kontrakten ut over å oppgi leveransen som generell referanse. 

 

Leverandøren plikter i sin markedsføring av Kontrakten inn mot Oppdragsgiver og 

representanter for Oppdragsgiver å opptre lojalt i forhold til Kontraktens intensjon og 

innhold.  

 

Leverandøren plikter bare å markedsføre tjenester m.v. som er underlagt Kontrakten, og 

har et selvstendig ansvar for ikke på noen måte å levere eller oppmuntre til avrop på 

tjenester og evt. varer som ikke er underlagt Kontrakten.  

 

Leverandøren skal ikke tilby Oppdragsgiver eller representanter for Oppdragsgiver gaver 

eller gavelignende varer eller tjenester i tilknytning til kontraktsforholdet mellom 

Leverandør og Oppdragsgiver. 

 

Ved avslutning av kontraktsforholdet plikter Leverandøren å bidra til smidig overgang til 

evt. ny leverandør ved å avslutte alle former for markedsføring av gjeldende 

kontraktsforhold inn mot Oppdragsgiver, samt å avvise evt. avrop basert på det 

avsluttede kontraktsforholdet. 

7.11 Lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandøren skal sørge for at ansatte hos leverandøren og eventuelle 

underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og 

arbeidsvilkår i samsvar med bestemmelsene inntatt i forskrift 8. februar 2008 nr. 112 

om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.  

 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal leverandøren sørge for 

lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 

  

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 

leverandøren sørge for lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende 

tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne 

sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- 

og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 

slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

 

Leverandøren og eventuelle underleverandører må på forespørsel dokumentere at krav 

til lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og 

arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er oppfylt. 

8 OPPDRAGSGIVERS MISLIGHOLDSBEFØYELSER 

8.1 Reklamasjonsperiode 
Dersom Oppdragsgiveren ønsker å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, må han gi 

skriftlig melding til Leverandøren om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget 

eller burde ha oppdaget mangelen.  
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Reklamerer Oppdragsgiveren ikke innen 3 – tre – år etter levering, kan han ikke seinere 

gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom Leverandøren ved garanti eller 

annen kontrakt har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. 

 

Oppdragsgiveren kan uansett gjøre mangelen gjeldende dersom Leverandøren har 

opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.  

8.2 Brudd på varslingsplikt 
Dersom Oppdragsgiveren ikke får slikt varsel som bestemt i punkt 10.11 kan 

Oppdragsgiveren kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått 

meldingen i tide.  

8.3 Tilleggsfrist 
Oppdragsgiveren kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelsen av Leverandørens 

forpliktelser. Dersom Leverandøren skriftlig anmoder Oppdragsgiver om en slik 

tilleggsfrist, skal tilleggsfrist anses innvilget dersom Oppdragsgiveren ikke svarer på 

anmodningen innen 10 – ti – hverdager etter at anmodningen ble mottatt av 

Oppdragsgiveren.  

 

Oppdragsgiveren kan ikke gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser så lenge 

tilleggsfristen løper, med mindre Leverandøren har gitt varsel om at han ikke vil oppfylle 

sine forpliktelser innen tilleggsfristen.  

 

Tilleggsfristen skal ikke ha innvirkning på Oppdragsgiverens rett til dagbot eller 

erstatning som er opparbeidet før tilleggsfristen ble gitt.  

8.4 Utskiftning av personell 
Oppdragsgiveren kan kreve at personell som etter Oppdragsgiverens oppfatning opptrer 

på klanderverdig måte eller som er uegnet til å utføre Tjenesteytelsen skiftes ut 

øyeblikkelig på Leverandørens egen bekostning. 

8.5 Oppdragsgiverens krav på avhjelp 
Oppdragsgiveren kan kreve at Leverandøren for egen rekning foretar avhjelp av enhver 

manglende oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som viser seg i 

reklamasjonsperioden. Avhjelp kan skje ved tilleggslevering, utbedring eller omlevering, 

eller på annen måte som sørger for at Tjenesteytelsen er i henhold til det som er avtalt 

og får den etter Kontrakten spesifiserte kvaliteten og at leveransen samlet sett skal 

fungere som forutsatt.  

 

Leverandøren skal påbegynne arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet 

opphold. Arbeidet skal fullføres innen rimelig tid, eller, dersom Partene har avtalt en frist 

for avhjelpen, innen denne fristen.  

 

Dersom Leverandøren ikke har avhjulpet misligholdet innen de frister som gjelder etter 

denne bestemmelsen, eller dersom det etter forholdene ville være urimelig å kreve at 

Oppdragsgiveren ventet på Leverandørens avhjelp, skal Leverandøren dekke de utgifter 

Oppdragsgiveren har hatt ved avhjelp fra tredjepart. Slike utgifter kommer til fratrekk i 

eventuelt erstatningsbeløp for samme mislighold.  

 

Leverandørens avhjelp fratar ikke Oppdragsgiveren retten til å kreve erstatning for 

forsinket oppfyllelse. 

8.6 Leverandørens rett til omlevering eller retting 
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Selv om Oppdragsgiveren ikke krever det, har Leverandøren rett til, for egen rekning, å 

foreta avhjelp, når dette kan skje uten urimelig forsinkelse og uten vesentlig ulempe for 

Oppdragsgiveren eller usikkerhet når det gjelder tilbakebetaling fra Leverandøren av 

utlegg som Oppdragsgiveren har hatt.  

 

Dersom Leverandøren gir Oppdragsgiveren melding om at han vil foreta retting eller 

omlevering innen en angitt tid, og Oppdragsgiveren ikke svarer innen 10 – ti – 

hverdager etter at han har mottatt meldingen, kan Leverandøren foreta rettingen eller 

omleveringen innen den tid som er angitt. 

 

Leverandøren kan ikke hevde at han ikke har fått mulighet til retting eller omlevering 

dersom Oppdragsgiveren har fått rettet mangelen, og det etter forholdene ville være 

urimelig å kreve at Oppdragsgiveren ventet på Leverandørens retting eller omlevering. 

 

Leverandørens omlevering eller retting fratar ikke Oppdragsgiveren retten til å kreve 

erstatning for forsinket oppfyllelse. 

8.7 Utbedring mot vederlag 
Dersom Oppdragsgiveren krever at Leverandøren foretar avhjelp, og Leverandøren 

mener behovet for avhjelp ikke skyldes feil eller mangel som Leverandøren svarer for, 

plikter Leverandøren likevel å foreta avhjelp etter reglene i punkt 11.5. For at 

Leverandøren senere skal kunne gjøre gjeldende krav på vederlag for avhjelp, må han 

på forhånd ha levert et forpliktende pristilbud for avhjelpen til Oppdragsgiver. 

 

Dersom Leverandøren kan dokumentere at avhjelp er ytt for mangler eller feil som 

Leverandøren ikke er ansvarlig for, kan Leverandøren kreve dekket utgifter i henhold til 

det forpliktende pristilbudet. 

8.8 Tilbakehold av betaling 
Har Oppdragsgiveren krav som følge av Leverandørens mislighold, kan Oppdragsgiveren 

holde tilbake så mye av vederlaget som misligholdet synes å utgjøre av det samlede 

vederlaget. Forsinkelsesrenter skal ikke påløpe for tilbakeholdt beløp, så lenge 

tilbakeholdelsen ikke er klart urimelig.  

8.9 Dagbot ved forsinkelse 
Dersom Leverandøren ikke overholder frister som avtalt, foreligger forsinkelse som gir 

grunnlag for dagbot. Ved forsinkelse begynner dagbot å løpe automatisk.   

 

Dagboten utgjør 1 % av vederlaget eksklusive mva. for den delen av Tjenesteytelsen 

som påvirkes av forsinkelsen pr. hverdag forsinkelsen varer, begrenset til 20 – tyve – 

hverdager. Dagboten utgjør uansett minimum kr. 1000,- pr. hverdag.  

 

Så lenge dagboten løper, kan Oppdragsgiver ikke heve Kontrakten. Dette gjelder ikke 

dersom Leverandøren eller noen han svarer for har opptrådt grovt uaktsomt eller for 

øvrig i strid med redelighet og god tro.  

 

Dersom dagbot ikke dekker Oppdragsgiverens dokumenterte direkte tap som følge av 

forsinkelsen, kan Oppdragsgiver søke erstatning for det overskytende beløp. 

8.10 Prisavslag 
Dersom avhjelp ikke blir foretatt innen rimelig tid, eller dersom Leverandøren ikke har 

lykkes med å avhjelpe en mangel, kan Oppdragsgiver kreve et forholdsmessig 

prisavslag.  

 



 

For Oppdragsgiver: ____________  For Leverandør: ____________ 

Side 14 av 23 

Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og kommer i tillegg til 

eventuell erstatning.  

 

 

 

8.11 Heving 

8.11.1 Heving ved forsinkelse 

Oppdragsgiveren kan heve Kontrakten med umiddelbar virkning ved forsinkelse, dersom 

forsinkelsen varer utover dagbotperioden, jf. punkt 11.9, eller der forsinkelsen medfører 

at Tjenesteytelsens verdi reduseres vesentlig for Oppdragsgiveren. 

 

Dersom Leverandøren er innvilget tilleggsfrist etter punkt 11.3 kan Oppdragsgiveren 

likevel ikke heve Kontrakten før etter utløpet av denne fristen. Dette gjelder ikke der 

Leverandøren har varslet at han ikke vil levere innen denne fristen. 

8.11.2 Heving ved funksjonsmangler 

Oppdragsgiveren kan heve Kontrakten der funksjonsmangelen utgjør et vesentlig 

kontraktsbrudd.  

 

Oppdragsgiveren må gi melding til Leverandøren om heving innen rimelig tid etter at 

han fikk eller burde ha fått kjennskap til funksjonsmangelen. Dette gjelder likevel ikke 

dersom Leverandøren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god 

tro.  

8.11.3 Heving ved rettsmangler 

Dersom det foreligger rettsmangler ved Tjenesteytelsen, og dette ikke blir avhjulpet 

innen rimelig tid, kan Oppdragsgiveren heve Kontrakten med umiddelbar virkning.   

8.11.4 Heving ved rettskraftig dom 

Dersom Leverandøren er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller 

for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, eller er kjent skyldig i straffbare 

forhold som angår den yrkesmessige vandel, kan Oppdragsgiveren heve Kontrakten med 

umiddelbar virkning.  

8.11.5 Heving ved konkurs, akkord e.l. 

Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord 

eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, eller Leverandøren 

er under avvikling, har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i tilsvarende prosess 

med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter, har Oppdragsgiveren rett til å heve 

Kontrakten med umiddelbar virkning.  

8.11.6 Hevingsoppgjør 

Ved heving opphører Oppdragsgiverens rettigheter til Tjenesteytelsen.  

 

Hvis Leverandøren krever det, skal ytelser som er levert av ham leveres tilbake eller 

slettes eller makuleres på forsvarlig måte etter hevingen. Leverandøren skal dekke 

kostnaden ved dette.  

 

Ved heving kan Oppdragsgiveren kreve tilbakebetalt det som er betalt, med tillegg av 

forsinkelsesrenter fra det eller de tidspunkt betaling er skjedd.  
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Oppdragsgiveren har, inntil alternativ løsning er funnet som erstatning for det leverte, 

rett til å utnytte leveransen som avtalt. 

 

Leverandøren kan kreve fradrag for verdien av eventuell nytte Oppdragsgiveren har hatt 

av det leverte før heving eller senere.  

 

8.12 Erstatning/erstatningsbegrensning 
Oppdragsgiveren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av Leverandørens 

mislighold, for så vidt Leverandøren ikke godtgjør at misligholdet skyldes 

suspensjonsgrunner som nevnt i punkt 16 eller forhold på Oppdragsgiverens side.  

 

Erstatningen skal dekke Oppdragsgiverens direkte tap. Tap som skyldes merarbeid anses 

som direkte tap. 

 

Eventuelt påløpte dagbøter kommer til fradrag i erstatningen for samme mislighold. 

 

Indirekte tap dekkes ikke. 

 

Erstatningen er begrenset til summen av det samlede vederlaget etter Kontrakten 

eksklusive merverdiavgift.  

 

Har Leverandøren opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god 

tro, gjelder ikke de erstatningsbegrensninger som fremkommer av denne bestemmelsen.  

8.13 Forventet mislighold 

8.13.1 Forventet mislighold 

Forventet mislighold foreligger der det etter kontraktinngåelsen er klart på bakgrunn av 

Leverandørens handlemåte eller en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å 

oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine kontraktforpliktelser. 

8.13.2 Tilbakeholdsrett 

Der det foreligger forventet mislighold, har Oppdragsgiveren rett til å innstille sin 

oppfyllelse og holde sine ytelser tilbake frem til Leverandøren stiller betryggende 

sikkerhet for sin oppfyllelse. 

 

Ved tilbakehold av ytelser grunnet forventet mislighold, må Oppdragsgiveren straks gi 

melding til Leverandøren om dette. Dersom ikke slik melding blir gitt, kan Leverandøren 

kreve erstattet tap som kunne vært unngått dersom melding var gitt. 

8.13.3 Heving ved forventet mislighold 

Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre mislighold fra Leverandøren som vil 

gi Oppdragsgiveren hevingsrett, kan Oppdragsgiveren heve Kontrakten allerede før tiden 

for oppfyllelse. Leverandøren kan avverge heving ved å stille betryggende sikkerhet for 

at hans forpliktelser vil oppfylles. 

 

Dersom det er mulig, skal Oppdragsgiveren varsle Leverandøren slik at denne får 

mulighet til å stille sikkerhet for å unngå heving. 

8.14 Brudd på regler om reklame, kundepleie m.v. 
Ethvert brudd på reglene om reklame, kundepleie m.v. anses som et vesentlig 

kontraktsmislighold og innebærer at Oppdragsgiver kan heve Kontrakten med 

umiddelbar virkning. 
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Ved heving etter denne bestemmelsen har ikke Oppdragsgiver noen økonomiske 

forpliktelser overfor Leverandøren, og Leverandøren bærer alle kostnader knyttet til 

hevingen. Oppdragsgiver skal likevel betale for de ytelser som allerede kan anses som 

levert i henhold til punkt 6.   

 

8.15 Brudd på krav om lønns- og arbeidsvilkår 
Dersom Leverandøren ikke etterlever kravet til lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 10.14, 

har Oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av vederlaget til det er dokumentert at 

forholdet er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger 

innsparingen for arbeidsgiveren. 

 

Dersom ikke slike forhold blir rettet opp uten ugrunnet opphold konstituerer forholdet et 

vesentlig kontraktsbrudd som medfører hevingsrett for Oppdragsgiveren. 

8.16  Overfakturering 
Dersom Oppdragsgiveren avdekker overfakturering i forhold til det som er avtalt eller 

det som er levert har Oppdragsgiveren rett til å ilegge en konvensjonalbot på inntil 20 % 

av verdien av den aktuelle fakturaen. 

 

Dersom konvensjonalboten ikke dekker det tapet Oppdragsgiveren er påført som følge 

av overfaktureringen kan Oppdragsgiveren kreve erstatning for det overskytende etter 

punkt 8.12. 

9 OPPDRAGSGIVERS KONTRAKTSFORPLIKTELSER 

9.1 Generelle forpliktelser 
Oppdragsgiver skal lojalt medvirke til Kontraktens gjennomføring.  

 

Henvendelser fra Leverandøren skal besvares uten ugrunnet opphold. 

 

Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Oppdragsgiver forstår eller 

bør forstå kan få betydning for Kontraktens gjennomføring, herunder eventuelle 

forventede forsinkelser. 

9.2 Undersøkingsplikt 
Oppdragsgiveren plikter etter levering så snart han etter forholdene har mulighet til det 

å undersøke Tjenesteytelsen slik god skikk tilsier, dersom slik undersøking er praktisk 

mulig og hensiktsmessig i forhold til Tjenesteytelsens art.  

9.3 Betaling 
Oppdragsgiveren plikter å gjennomføre betalingen i henhold til punkt 5. 

9.4 Sikkerhetsstillelse 
Dersom det er avtalt at Oppdragsgiveren skal stille sikkerhet for sine forpliktelser etter 

denne Kontrakten, plikter Oppdragsgiveren å legge frem bevis for sikkerhetsstillelsen 

senest ved oppstart av Tjenesteytelsen.  

9.5 Medvirkning 
Oppdragsgiveren skal yte slik medvirkning som er rimelig å vente av ham for at 

Leverandøren skal kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser. 
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9.6 Klarhet overfor Leverandøren 
Oppdragsgiveren er ansvarlig for å ha gitt uttrykk for formålet med kjøpet og sine krav 

og behov overfor Leverandøren på en slik måte at Leverandøren har et tilstrekkelig klart 

grunnlag for sine kontraktsforpliktelser.  

 

9.7 Risiko og ansvar for dokumentasjon og kommunikasjon 
Partene skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av 

dokumenter og annet materiale av betydning for Tjenesteytelsen uansett form, herunder 

e-post og annet elektronisk lagret materiale.  

 

Oppdragsgiver har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades eller 

ødelegges mens det befinner seg under Oppdragsgivers kontroll. 

9.8 Bruk av tredjepart 
Oppdragsgiver kan fritt engasjere tredjepart til å bistå seg i forbindelse med sine 

forpliktelser under Kontrakten. Leverandøren skal varsles om engasjementet. 

Leverandøren kan motsette seg engasjementet hvis han påviser at det vil medføre 

vesentlig forretningsmessig ulempe for ham. 

 

9.9 Forsikringer 
Hvis Oppdragsgiver er en offentlig virksomhet, står Oppdragsgiver som selvassurandør. 

Hvis Oppdragsgiver ikke står som selvassurandør, plikter Oppdragsgiver å ha 

forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Leverandøren som følger av 

Oppdragsgivers risiko eller ansvar etter denne Kontrakten innenfor rammen av 

alminnelige forsikringsvilkår. 

9.10 Varslingsplikt 
Hindres Oppdragsgiveren i å oppfylle sine forpliktelser til rett tid, skal han uten ugrunnet 

opphold gi melding til Leverandøren om hindringen og dens virkning på muligheten til å 

oppfylle. Oppdragsgiveren skal kunne dokumentere når og hvordan slik melding ble gitt. 

9.11 Taushetsplikt 
Informasjon som Oppdragsgiver blir kjent med i forbindelse med Kontrakten og 

gjennomføringen av Kontrakten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig 

for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  

 

Hvis Oppdragsgiver er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne 

bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk 

regulering.  

 

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon 

som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett 

som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 

(offentleglova). Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis. 

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget 

interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller 

alminnelig tilgjengelig andre steder.  

 

Oppdragsgiver skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får 

innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 
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Taushetsplikten gjelder Oppdragsgivers ansatte, underleverandører og tredjeparter som 

handler på Oppdragsgivers vegne i forbindelse med gjennomføring av Kontrakten. 

Oppdragsgiver kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører 

og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Kontrakten, 

forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punktet. 

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at Oppdragsgiver kan utnytte erfaring og 

kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Kontrakten. 

 

Taushetsplikten gjelder også etter at Kontrakten er opphørt. Ansatte eller andre som 

fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt om forhold som nevnt 

ovenfor også etter fratredelsen.  

10 LEVERANDØRENS MISLIGHOLDSBEFØYELSER 

10.1 Reklamasjon 
Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er 

oppdaget eller burde vært oppdaget. 

10.2 Forsinket betaling 
Ved forsinket betaling som skyldes forhold innenfor Oppdragsgivers kontroll kan 

Leverandøren kreve forsinkelsesrenter i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om 

renter ved forsinket betaling mv. 

10.3 Varslingsplikt 
Dersom Leverandøren ikke får slikt varsel som bestemt i punkt 12.10 kan Leverandøren 

kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide.  

10.4 Begrensning i Leverandørens tilbakeholdsrett 
Leverandøren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Oppdragsgiverens mislighold. 

Dette gjelder likevel ikke dersom misligholdet er vesentlig. 

10.5 Tilleggsfrist 
Leverandøren kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelsen av Oppdragsgiverens 

forpliktelser. Dersom Oppdragsgiveren skriftlig anmoder Leverandøren om en slik 

tilleggsfrist, skal tilleggsfrist anses innvilget dersom Leverandøren ikke svarer på 

anmodningen innen 10 – ti – hverdager etter at anmodningen ble mottatt av 

Leverandøren.  

 

Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser så lenge 

tilleggsfristen løper, med mindre Oppdragsgiveren har gitt varsel om at han ikke vil 

oppfylle sine forpliktelser innen tilleggsfristen.  

 

Tilleggsfristen skal ikke ha innvirkning på Leverandørens rett til erstatning. Evt. 

forsinkelsesrenter løper ikke så lenge tilleggsfristen løper. 

10.6 Rett til å kreve oppfyllelse 
Leverandøren kan fastholde kjøpet og kreve at Oppdragsgiveren betaler vederlaget. 

Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller 

betalingsformidlingen eller annet forhold som gir grunnlag for Force Majeure, jf. punkt 

16. 
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Avbestiller Oppdragsgiveren tjenester som skal tilvirkes særskilt for han, kan ikke 

Leverandøren fastholde kjøpet ved å fortsette tilvirkingen, gjøre andre forberedelser til 

leveringen samt kreve betaling, med mindre avbrudd ville føre med seg betydelig 

ulempe for Leverandøren eller risiko for at han ikke får erstattet tap som avbestillingen 

medfører. 

 

Dersom Tjenesteytelsen ennå ikke er tilgjengeliggjort for Oppdragsgiveren, taper 

Leverandøren sin rett til å kreve oppfyllelse dersom han ikke fremmer kravet innen 

rimelig tid.  

10.7 Heving 

10.7.1 Heving ved forsinket betaling 

Leverandøren kan heve Kontrakten ved forsinket betaling, dersom Oppdragsgiverens 

kontraktsbrudd er vesentlig.  

 

Oppdragsgiverens betalingsmislighold er vesentlig der Oppdragsgiveren ikke har betalt 

innen 30 – tretti – dager etter forfall, og der den forsinkede betalingen utgjør en 

vesentlig del av de totale betalingsforpliktelser etter Kontrakten.  

 

Dersom Oppdragsgiveren er innvilget tilleggsfrist for oppfyllelse etter punkt 13.3 kan 

ikke Leverandøren heve Kontrakten før etter utløpet av denne fristen. Dette gjelder 

likevel ikke der Oppdragsgiveren har varslet at han ikke kommer til å oppfylle innen 

utløpet av slik frist. 

10.7.2 Heving ved manglende medvirkning 

Leverandøren kan heve Kontrakten når Oppdragsgiveren ikke medvirker til kjøpet etter 

punkt 12.5, dersom kontraktsbruddet er vesentlig.  

 

Dersom Leverandøren ønsker å heve Kontrakten grunnet manglende medvirkning, må 

han gi Oppdragsgiveren melding om dette innen rimelig tid etter at Leverandøren fikk 

eller burde fått kjennskap til misligholdet. Meldingen må inneholde rimelig frist for 

Oppdragsgiveren til å oppfylle sin medvirkningsplikt. Dette gjelder likevel ikke dersom 

Oppdragsgiveren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. 

 

Dersom Oppdragsgiveren er innvilget tilleggsfrist for oppfyllelse etter punkt 13.3 kan 

ikke Leverandøren heve Kontrakten før etter utløpet av denne fristen. Dette gjelder 

likevel ikke der Oppdragsgiveren har varslet at han ikke kommer til å oppfylle innen 

utløpet av slik frist. 

10.7.3 Hevingsoppgjør 

Ved heving opphører Oppdragsgiverens rettigheter til Tjenesteytelsen.  

 

Leverandøren kan kreve at ytelser som er levert av ham leveres tilbake eller slettes eller 

makuleres på forsvarlig måte etter hevingen. Leverandøren skal dekke kostnaden ved 

dette. 

 

Leverandøren har krav på vederlag fra Oppdragsgiver i den utstrekning og så lenge 

Oppdragsgiveren utnytter leveransen. I tillegg kommer forsinkelsesrente, og erstatning 

for tap som ikke er ment å dekkes av vederlaget. 

 

Dersom Oppdragsgiver har rett til å utnytte det leverte en tid etter heving, kan 

Leverandøren stille krav om sikkerhet for sitt krav på vederlag for bruken. 

10.8 Erstatning 
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Leverandøren kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av Oppdragsgiverens 

mislighold, for så vidt Oppdragsgiveren ikke godtgjør at misligholdet skyldes 

suspensjonsgrunner som nevnt i punkt 16 eller forhold som ellers ikke kan tilskrives 

Oppdragsgiveren.  

 

Erstatningen skal dekke Leverandørens direkte tap.  

 

Indirekte tap dekkes ikke. 

 

Erstatningen er begrenset til summen av det samlede vederlaget etter Kontrakten 

eksklusive merverdiavgift.  

 

Har Oppdragsgiver opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god 

tro, gjelder ikke de erstatningsbegrensninger som fremkommer av dette punkt.  

10.9 Forventet mislighold 

10.9.1 Forventet mislighold 

Forventet mislighold foreligger der det etter kontraktinngåelsen er klart på bakgrunn av 

Oppdragsgiverens handlemåte eller en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til 

å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine kontraktforpliktelser. 

10.9.2 Tilbakeholdsrett 

Leverandøren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av forventet mislighold fra 

Oppdragsgiverens side. Dette gjelder likevel ikke dersom det forventede misligholdet er 

vesentlig. 

Ved tilbakehold av ytelser grunnet forventet vesentlig mislighold, må Leverandøren 

straks gi melding til Oppdragsgiveren om dette. Dersom ikke slik melding blir gitt, kan 

Oppdragsgiveren kreve erstattet tap som kunne vært unngått dersom melding var gitt. 

10.9.3 Heving ved forventet mislighold 

Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre vesentlig mislighold fra 

Oppdragsgiveren som vil gi Leverandøren hevingsrett, kan Leverandøren heve 

Kontrakten allerede før tiden for oppfyllelse. Oppdragsgiveren kan avverge heving ved å 

stille betryggende sikkerhet for at hans forpliktelser vil oppfylles. 

 

Dersom det er mulig, skal Leverandøren varsle Oppdragsgiveren slik at denne får 

mulighet til å stille sikkerhet for å unngå heving. 

11 GARANTI 
Leverandøren påtar seg i de første 24 måneder etter levering ansvar for feil og mangler 

som måtte påvises ved Tjenesteytelsen. For deloppdrag regnes fristen fra hele 

leveransen er levert og klar til bruk. Leverandøren skal i denne garantitid snarest mulig 

og for egen regning bytte ut defekte deler eller reparere leveransen slik at leveransen er 

uten feil og mangler av noe slag. Garantitiden skal likevel ikke være kortere enn 

alminnelig praksis for angjeldende bransje. 

 

Bestemmelsen her gjør ingen begrensning i Oppdragsgivers adgang til å fremme 

mangelsanksjoner. 

12 RISIKO 
Risikoen for Tjenesteytelsen går fra Leverandøren og over på Oppdragsgiveren ved 

levering, jf. punkt 6. 
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13 SUSPENSJONSREGLER (FORCE MAJEURE) 
Partenes forpliktelser etter denne Kontrakten kan suspenderes i tilfeller der det inntreffer 

hindring utenfor den rammede Parts kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes 

å ha tatt i betraktning på kontraktstiden eller å unngå eller å overvinne følgene av, i 

relasjon til oppfyllelsen av en eller flere kontraktsforpliktelser.  

 

Suspensjon betinges av at den rammede Part uten ugrunnet opphold gir den annen Part 

melding om hindringen, og om at forpliktelsene derav suspenderes.  

 

Suspensjonen avgrenses til forpliktelser som står i direkte relasjon til hindringen, så 

lenge hindringen vedvarer. 

 

Ved vedvarende hindring kan den annen Part heve Kontrakten dersom hindringen 

rammer vesentlige kontraktsforpliktelser, og hindringen vedvarer eller kan påvises å ville 

vedvare i mer enn 30 – tretti – kalenderdager. Ved vedvarende hindring for ikke 

vesentlige kontraktsforpliktelser, kan den annen Part heve den del av Kontrakten som 

rammes av hindringen. Den rammede part har ved krav om heving av deler av 

Kontrakten, rett til å kreve hele Kontrakten hevet, dersom den annen part etter et slikt 

krav velger å opprettholde sitt krav om delvis heving.  

 

Heving kan først effektueres 14 kalenderdager etter at varsel om heving er gjort kjent 

for motparten. 

14 OVERFØRING AV RETTIGHETER OG PLIKTER 
Partene kan ikke overføre rettigheter eller plikter etter denne Kontrakten til tredjepart 

uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra den andre Parten. Samtykke kan ikke nektes 

uten saklig grunn.  

 

Dersom Leverandøren fusjonerer eller fisjonerer har Oppdragsgiver rett til å heve 

Kontrakten umiddelbart. 

 

 

15 ENDRING 
Hvis Oppdragsgiveren etter at Kontrakten er inngått har behov for å endre kravene til 

ytelsene eller andre forutsetninger for Kontrakten på en slik måte at tjenesteytelsenes 

karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Oppdragsgiveren be om 

endringsavtale.  

 

Ved krav om endringer kan Leverandøren kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner 

hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller 

tidsplan må fremsettes senest samtidig med Leverandørens svar på Oppdragsgiverens 

anmodning om endringsavtale.  

 

Oppdragsgiver kan kreve at Tjenesteytelsen reduseres eller økes inntil tilsvarende 20 

prosent av vederlaget for hele Tjenesteytelsen. Prisen skal i så fall endres tilsvarende 

reduksjonen eller økningen. Leverandøren kan ikke kreve kompensasjon for slik 

eventuell reduksjon. 

 

Er Partene uenige om det beløp som skal tillegges eller trekkes fra vederlaget eller andre 

konsekvenser som følge av endringen, skal Leverandøren likevel iverksette endringen 

uten å avvente endelig løsning av tvisten. 

 

Hvis Leverandøren mener Tjenesteytelsens innhold eller omfang endres underveis, uten 

at det skjer gjennom en endringsavtale, må det uten ugrunnet opphold meddeles 
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skriftlig til Oppdragsgiver. Er ikke det gjort, skal Tjenesteytelsen gjennomføres til avtalt 

tid og pris. 

 

16 STANSING OG AVBESTILLING 

16.1 Midlertidig stansing 
Oppdragsgiver kan kreve at gjennomføringen av Tjenesteytelsen stanses midlertidig. 

Kravet skal fremsettes skriftlig. Det skal opplyses når Tjenesteytelsen skal stanses og 

når det er planlagt gjenopptatt. 

 

Ved midlertidig stans skal Oppdragsgiver erstatte: 

a) Leverandørens dokumenterte og direkte kostnader knyttet til omdisponering 

av personell. 

b) Andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av stansingen. 

16.2 Avbestilling 
Tjenesteytelsen kan avbestilles av Oppdragsgiver med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel. 

Reduksjon av Tjenesteytelsen inntil 20 prosent av vederlaget for hele Tjenesteytelsen 

anses som endring og ikke avbestilling, jf. punkt 18. 

 

Ved avbestilling før Tjenesteytelsen er fullført skal Oppdragsgiver betale: 

 

a) Det beløp Leverandøren har til gode for allerede utført arbeid 

b) Leverandørens dokumenterte og direkte kostnader knyttet til omdisponering av 

personell 

c) Andre direkte kostnader som Leverandøren påføres som følge av avbestillingen. 

 

17 OPPHØR AV KONTRAKT 
Ved avslutning av kontraktsforholdet, uavhengig av årsaken til at Kontrakten opphører, 

plikter Leverandøren å bidra til smidig overgang til evt. ny leverandør. Dette gjelder ikke 

dersom Kontrakten er hevet som følge av Oppdragsgivers mislighold eller forventede 

mislighold av Kontrakten.  

 

Eventuelle avrop som er gjort eller arbeid som er påbegynt før utløpet av 

kontraktsforholdet skal gjennomføres selv om tjenesteytelsen må utføres etter utløpet 

av Kontraktsperioden.    

 

18 MØTER 
Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 – tre - hverdagers varsel 

innkalle til møte med den annen part for å drøfte kontraktsforholdet og måten 

kontraktsforholdet blir gjennomført på.  

 

19 TVISTER 

19.1 Rettsvalg og verneting 
Partenes rettigheter og plikter etter denne Kontrakten tolkes og utfylles i sin helhet etter 

norsk rett. 

 

Follo tingrett er verneting for tvister under denne Kontrakten. 
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19.2 Forhandlinger 
Dersom det oppstår en tvist om Partenes rettigheter og plikter under eller i tilknytning til 

denne Kontrakten, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger.   

19.3 Domstols- eller voldgiftsbehandling 
Fører forhandlingene ikke frem innen avtalt tid, senest innen 4 uker etter første 

forhandlingsmøte, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler. 

 

Partene kan i fellesskap i stedet få tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i 

Norge etter normalreglene i lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift.   
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Sak 6/17 Klage på saksbehandlingen  Skoglundkolllen 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00073-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 6.3.2017 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

SAKSUTREDNING: 

Utvalgets leder har bedt om at utvalget har en foreløpig drøfting av om utvalget skal 
se nærmere på klagen fra et antall beboere vedr. reguleringsplanen for 
Skoglundkollen. Klagerne mener at vedtaket favoriserer tiltakshavers interesser 
fremfor områdets øvrige innbyggere. Klagerne foreslår derfor at habiliteten ved 
saksbehandling og politisk behandling av saken i kommunen undersøkes nærmere.  
Rådmannen peker i sin vurdering på at klagerne ikke har vist til konkrete forhold hvor 
involverte parter skulle ha vært inhabile. Rådmannen skriver at «så lenge det ikke 
foreligger konkrete antagelser om habiliteten til berørte parter kan rådmannen ikke se 
at dette bør problematiseres». Jf. sak 1/17 i Plan- og miljøutvalgets møte den 16. 
januar d.å.  Plan- og miljøutvalget opprettholdt sitt tidligere vedtak i saken og saken 
ble oversendt fylkesmannen som klagesak. 

Sekretariatet minner om at kontrollutvalgene i saker som er til behandling hos 
fylkesmannen vanligvis avventer hans vedtak før de selv eventuelt tar slike saker opp 
til behandling.  

Ås, 27.02.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

https://www.vestby.kommune.no/moeteinnkallinger-og-protokoller-til-politiske-utvalg-2017.5942827-402055.html
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