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Rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger 
og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekter 

er inngått mellom: 

Firmanavn 
_____________________________________________________ 
(heretter kalt Leverandøren) 

og 

Finansdepartementet 
_____________________________________________________ 
(heretter kalt Kunden) 

Sted og dato: 

Oslo 4. septmber 2019 
_____________________________________________________ 

Ikrafttredelsestidspunkt: 21.09.2019

Finansdepartementet Firmanavn 

____________________________ 
Kundens underskrift 

______________________________ 
Leverandørens underskrift 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 

Henvendelser 
Med mindre annet fremgår av bilag 4, skal alle henvendelser vedrørende denne 
avtalen rettes til bemyndiget representant: 

Hos Kunden Hos Leverandøren

Navn:  Elisabeth Krogh Navn:  

Stilling:  fagdirektør Stilling:  

Telefon: 22 24 47 30 Telefon:  

E-post:  Elisabeth.Krogh@fin.dep.no E-post:  
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1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.1 FORMÅL OG OMFANG

Denne avtalen er en rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren om leveranse 
av varer og/eller tjenester som er beskrevet i bilag 1 og i tildelingskontraktene (bilag 
3). 

Rammeavtalen gir Kunden, og de oppdragsgivere som er listet i bilag 1, rett til å 
kjøpe varer eller tjenester som er dekket av denne rammeavtalen innenfor 
rammeavtalens omfang og varighet. Kunden og øvrige oppdragsgivere er ikke 
forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde varer eller tjenester i 
rammeavtaleperioden. 

1.2 BILAG TIL AVTALEN

Alle rubrikker skal være krysset av (ja eller nei) Ja  Nei 

Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen 
gjelder, og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele 
kontrakter under rammeavtalen 

x 

Bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor 
rammeavtalen  

x 

Bilag 3: Avtalevilkår for kontrakter som kan tildeles innenfor 
rammeavtalen med utfylte bilag  

x 

Bilag 4: Administrative bestemmelser x 

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser x 

Andre bilag:  
Bilag 6: Endringer etter avtaleinngåelsen 

x 

1.3 VARIGHET OG OPPSIGELSE – OPSJON PÅ FORLENGELSE

Med mindre annet fremgår av bilag 4, gjelder rammeavtalen fra det tidspunkt som er 
angitt på avtalens forside (ikrafttredelsestidspunkt) og i 2 (to) år. Kunden har rett til å 
forlenge rammeavtalen med to år inntil 1 gang. 

Varsel om forlengelse skal gis skriftlig senest 3 (tre) måneder før rammeavtalen 
utløper. 

Kunden kan si opp rammeavtalen med 3 (tre) måneders skriftlig varsel, dersom det 
foreligger saklig grunn. Oppsigelsen påvirker ikke allerede tildelte kontrakter (avrop). 

Andre frister kan avtales i bilag 4. 
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1.4 PARTENES REPRESENTANTER

Hver av partene skal ved inngåelsen av rammeavtalen oppnevne en representant 
som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår 
rammeavtalen. Bemyndiget representant for partene, og prosedyrer og 
varslingsfrister for eventuell utskiftning av disse, spesifiseres nærmere i bilag 4. 

2. TILDELING AV KONTRAKT INNENFOR RAMMEAVTALEN 

2.1 TILDELING AV KONTRAKTER (PROSEDYRE FOR AVROP) 

Tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen foretas i henhold til prosedyrene 
fastsatt i bilag 2.  

2.2 AVTALEVILKÅR FOR DE ENKELTE TILDELTE KONTRAKTER 

Den enkelte tildelte kontrakt skal baseres på avtalevilkårene som er spesifisert i 
bilag 3. Hvis det er gjennomført minikonkurranse, suppleres vilkårene med 
resultatene fra minikonkurransen. 

3. LEVERANDØRENS PLIKTER 

3.1 PLIKT TIL Å SVARE PÅ HENVENDELSER

Leverandøren plikter å besvare Kundens henvendelser så raskt som mulig. 
Konkrete frister kan være avtalt i bilag 4.  

3.2 TILBUDSPLIKT

Hvis rammeavtalen er tildelt bare én leverandør, eller tildeling skjer etter fastsatt 
rangering ved parallelle rammeavtaler, plikter Leverandøren å levere i henhold til 
Kundens tildelinger innenfor rammeavtalen, i den utstrekning det fremgår av bilag 2.  

Hvis Kunden har inngått parallelle rammeavtaler med flere leverandører, og det skal 
gjennomføres minikonkurranse mellom leverandørene i forbindelse med den enkelte 
tildeling, plikter Leverandøren å gi tilbud i minikonkurransen i den utstrekning det 
fremgår av bilag 2.  

3.3 OPPLYSNINGSPLIKT OM TIDSFORBRUK

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold gi Kunden underretning dersom time- 
eller tidsforbruket ligger an til å bli høyere enn det som er avtalt i det enkelte avrop, 
og så langt som mulig foreslå korrigerende tiltak. En underretning som nevnt må 
fremlegges skriftlig før timene/tidsbruken pådras og utvetydig angi det nye 
timeanslaget/ferdigstillelsestidspunkt. 
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3.4 UAVHENGIGHET

Det er et absolutt krav at Leverandøren er en uhildet rådgiver i det enkelte oppdrag 
under rammeavtalen. Leverandørens råd skal være uavhengig og ikke påvirket av 
Leverandørens mulige interesser i fremtidige oppdrag knyttet til det enkelte prosjekt 
som oppdrag under denne rammeavtalen er endel av. 

Leverandøren skal ikke kvalitetssikre eget arbeid, og vil derfor være inhabil til å påta 
seg oppdrag som den tidligere har hatt annen befatning med enn som ekstern 
kvalitetssikrer. Dette gjelder likevel ikke ved oppdrag om kvalitetssikring av større 
prosjektpakker eller langsiktige utviklingsstrategier så lenge Leverandørens tidligere 
involvering har vært av begrenset omfang og det er ubetenkelig at leverandøren 
påtar seg oppdraget. 

Leverandøren må avstå fra å delta i anbudskonkurranser når den gjennom oppdrag 
under denne rammeavtalen har fått informasjon om statens forhandlingsposisjon i 
den aktuelle anbudskonkurransen og denne informasjonen ikke er offentliggjort av 
Kunden. Dette kan for eksempel være informasjon om kostnadsestimater, 
usikkerhetsanalyse og kontraktsstrategi i tilknytning til anbudskonkurransen. 

Leverandøren skal opplyse om forhold av betydning for spørsmålet om habilitet, og 
gi all informasjon som er nødvendig for at Kunden kan avgjøre om Leverandøren er 
habil. 

4. KUNDENS PLIKTER 

4.1 KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING

Kunden skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført 
sine plikter etter denne avtalen og tilhørende tildelingskontrakter. 

5. PLIKTER SOM GJELDER KUNDE OG LEVERANDØR 

5.1 SAMARBEID

Partene skal lojalt samarbeide og medvirke til rammeavtalens gjennomføring. 
Henvendelser fra den annen part skal besvares uten ugrunnet opphold. 
Partene skal uten ugrunnet opphold varsle hverandre om forhold de forstår eller bør 
forstå kan få betydning for rammeavtalens gjennomføring. 

Eventuelle øvrige bestemmelser om partenes samarbeid spesifiseres i bilag 4. 

5.2 INFORMASJONSPLIKT

Kunden har ansvar for å stille til Leverandørens disposisjon alle relevante 
opplysninger som Kunden har om prosjektet, og som er nødvendige for at 
Leverandøren kan utføre oppdraget, herunder både dokumenter og tilgang til 
nøkkelpersonell for intervjuer mv. Mangler i disse henseender må påpekes skriftlig 
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fra Leverandørens side, og det må gis rimelig tid til å rette på forholdene før 
mislighold kan sies å ha inntruffet jamfør punkt 8.1.3.  

5.3 TAUSHETSPLIKT

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med rammeavtalen og 
gjennomføringen av rammeavtalen med avrop, skal behandles konfidensielt og ikke 
gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  

Taushetsplikten gjelder også etter at rammeavtalen er opphørt. Ansatte eller andre 
som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter 
fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører 5 (fem) år 
etter at rammeavtalen er avsluttet, med mindre annet følger av lov eller forskrift. 

Taushetsplikt er ellers regulert i den enkelte tildelingsavtale og i relevant lov eller 
forskrift.  

6. KRAV OM SIKKERHETSKLARERING FOR ENKELTE AVROP 

For oppdrag hvor det behandles materiale som er gradert etter Sikkerhetsloven av 
1.6.2018, nr. 24, kan det bli stilt krav om sikkerhetsklaring av Leverandørens 
personale, samt eventuelt firmaattest. Slike krav vil bli presisert i det enkelte 
Avropet. Vedkommende fagdepartement vil ta ansvar for at de nødvendige 
prosedyrer i forbindelse med sikkerhetsklarering og attestutstedelse blir iverksatt.  

Kunden har intet ansvar overfor Leverandøren dersom klarering eller 
attestutstedelse skulle bli nektet. 

7. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER  

7.1 PRISER

Alle priser og nærmere betalingsbetingelser fremgår av bilag 5 eller av den enkelte 
tildelingskontrakt med bilag. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i prisbilaget til 
den enkelte kontrakt, er alle priser oppgitt eksklusiv merverdiavgift, men inkludert toll 
og eventuelle andre avgifter. Alle priser er i norske kroner.   

7.2 PRISENDRING

Prisene kan endres fra 21.09.2021 ved benyttelse av opsjon for forlengelse av 
avtalen tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks 
(hovedindeksen) med én desimal,  med utgangspunkt i indeksen for den måned 
avtalen ble inngått. Ny pris skal angis i hele kroner. 

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres 
med virkning for Leverandørens priser eller kostnader. 
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For øvrig er prisene faste i avtaleperioden og kan kun endres i den utstrekning det 
fremgår av bilag 5.  

8. MISLIGHOLD  

8.1 MISLIGHOLD AV RAMMEAVTALEN 

Eventuelt mislighold av rammeavtalen håndteres i henhold til alminnelige 
kontraktsrettslige prinsipper, med de presiseringer som følger nedenfor i dette punkt 
8. 

8.1.1 Leverandørens mislighold 

Overskridelse av stipulert tidsforbruk og timeantall er ikke i seg selv mislighold, men 
det forutsettes at opplysningsplikten etter punkt 3.3 overholdes, og at Leverandøren 
gir det enkelte avrop tilstrekkelig prioritet til å holde en god fremdrift. Manglende 
evne eller vilje til å sette tilstrekkelige ressurser – kvantitativt og kvalitativt – inn i det 
enkelte avrop anses som mislighold, ved gjentatte ganger anses dette som vesentlig 
mislighold av rammeavtalen.  

Tap eller kompromittering av materiale som er unntatt offentlighet anses som 
mislighold av rammevtalen. 

8.1.2 Hva anses som vesentlig mislighold fra Leverandørens side 

Følgende er å anse som vesentlig mislighold fra Leverandørens side: 

a) Dersom Leverandøren ikke utfører avrop etter de faglige krav som er spesifisert 
i rammeavtalen med bilag, anses dette som vesentlig mislighold av 
vedkommende avrop.  

b) Dersom leverandøren gjentatte ganger misligholder avrop, anses dette som 
vesentlig mislighold av rammeavtalen.  

c) Overtredelse av bestemmelsen om uavhengighet, jf. punkt 3.4, anses som 
vesentlig mislighold både i forhold til rammeavtalen og det aktuelle avrop. 

d) Tap eller kompromittering av materiale som er gradert etter Sikkerhetsloven eller 
Beskyttelsesinstruksen anses som vesentlig mislighold av rammeavtalen. 

e) Dersom Leverandøren gjentatte ganger misligholder øvrige plikter etter 
rammeavtalen, anses dette som vesentlig mislighold av rammeavtalen. 

8.1.3 Kundens mislighold 

Dersom Kunden gjentatte ganger misligholder informasjonsplikten i punkt 5.2 etter 
gjentatte skriftlige henvendelser fra Leverandøren og dette medfører at 
Leverandøren ikke kan levere oppdragets sluttrapport innen 
ferdigstillelsestidspunktet, anses dette som vesentlig mislighold av rammeavtalen. 
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8.1.4 Varslingsplikt 

Ved mislighold av rammeavtalen fra den ene part skal den annen part innen rimelig 
tid meddele skriftlig om hva som anses å utgjøre misligholdet. 

8.1.5 Rett til heving 

Vesentlig mislighold av rammeavtalen gir den annen part rett til heving.  

Kunden vil alltid kunne heve om det foreligger overfakturering, brudd på sosiale og 
etiske krav, brudd på arbeidsvilkårsbestemmelse, eller tilsvarende regelbrudd.  

Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, 
akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har 
Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så fremt ikke annet følger 
av ufravikelig lov. 

8.1.6 Virkningstidspunkt for heving 

Heving av denne rammeavtalen får virkning fra det tidspunktet en part krever heving 
og påvirker allerede tildelte avrop. Dersom Kunden hever rammeavtalen har han 
mulighet til å kreve ferdigstillelse av allerede tildelte avrop.  

Hevingsoppgjør for allerede tildelte avrop følger bestemmelsene i det enkelte avrop. 

8.2 ERSTATNING

Hver part kan kreve erstattet dokumentert økonomisk tap som følge av den annen 
parts mislighold, med de begrensninger som følger av dette punkt 8.2. 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke 
begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav 
fra tredjeparter.  

8.3 MISLIGHOLD AV TILDELTE KONTRAKTER 

Mislighold og sanksjoner knyttet til den enkelte tildeling er regulert i den enkelte 
tildelingskontrakt. 

9. TVISTER 

9.1 RETTSVALG

Partenes rettigheter og plikter etter denne rammeavtalen bestemmes i sin helhet av 
norsk rett. 

9.2 FORHANDLINGER

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av 
rammeavtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. 
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9.3 MEKLING

Dersom en tvist i tilknytning til denne rammeavtalen ikke blir løst etter forhandlinger, 
kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. 

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved 
advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene 
blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold 
til tvisten. 

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med 
partene. 

9.4 DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene 
forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 

Kundens hjemting er verneting. 

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift. 

*****


