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Bakgrunn

• Stadige eksempler på i media at samarbeid blir trukket 
frem som en kostandseffektiviserende faktor. 

• Konkraft utvalget leverte sin rapport i Februar 2018 som 
ser blant annet på samarbeidskonstellasjoner på 
leverandørsiden



Samarbeid mellom leverandører



Temaet

• En overordnet oversikt over formene for samarbeid som er 
mest aktuelle

• Ingen fasit – stor fleksibilitet gir store forskjeller. 

• Typiske særpreg 

• To forskjellige typer konstellasjoner med 
samarbeidspartnere: 

1. Samarbeid mellom leverandører og operatør

2. Samarbeid mellom leverandører 



Utgangspunkter

• Tre hovedformer et samarbeid normalt tar: 

1. Samarbeidsavtaler hvor en part opptrer som 
kontaktsmotpart under klientkontrakt 

2. Samarbeid gjennom et konsortium

3. Joint venture i form av et felleseid selskap



Samarbeidsavtaler

• Oppsett som kjennetegnes ved at en part inngår avtalen 
med klient, med en rett og plikt for samarbeidspartner(e) 
til å levere avtalte ytelser til avtalt pris og på avtalte vilkår.

• Generell samarbeidsavtale med vanlig underleverandøroppsett 
i prosjektgjennomføring. 

• Avtaleteknisk så er det snakk om en to-trinns rakett.

1. Den generelle samarbeidsavtalen 

2. En prosjekt spesifikk gjennomføringsavtale



Samarbeidsavtaler

• Den generelle avtalen
• Mekanismer for identifisere hvilke prospekter som forfølges 

samlet og hvilke som forfølges separat.

• Markedssegmenter

• Geografi 

NB! – konkurranserettslige begrensinger.

• Eksklusivitet for prospekter som forfølges samlet

• Mekanismer for å identifisere hvilke part som skal være 
hovedkontraktør

• Styringskomite



Samarbeidsavtaler

• Separat avtale for prosjekt gjennomføring
• Back to back vilkår som ofte inneholder elementer av 

risikodeling, som for eksempel:

• «Paid when paid»

• Hva hvis den ene part forsinker betaling gjennom 
manglende leveranser uten skyld fra 
samarbeidspartner? 

• Kun rett på ekstra kompensasjon i den utstrekning 
hovedkontraktør har rett på ekstra kompensasjon

• Hvordan håndterer man at det kun er hovedkontraktør 
som er formell avtalepart mot klient? 

• Mekanismer for tilfeller hvor en part påfører den andre 
part ventekostnader?



Samarbeidsavtaler

• Garantiperioder

• Forpliktelse for den andre part til å stille opp? 

• Kun kostnadsdekning eller salgsrater? 

• Prioritert tilgjengelighet? 



Samarbeid gjennom konsortium

• Muligheter for å unngå mark-up på mark-up oppgis ofte 
som en viktig kommersiell driver.

• Risikodempende i tilfeller hvor partene ikke har teknisk 
kompetanse om deler av arbeidet som skal utføres ved at 
partene svarer for hver sin del. 

• Motpartsrisiko er betydelig

• Stort sett alltid krav om “joint and severable liability” under 
klientkontrakt. Begge parter er ansvarlig for den andres ytelse.

• Sikkerhetspakke 

• Mulighet til å fullføre prosjektet på egenhånd

• Tilgang på driftsmidler og personell 



Samarbeid gjennom konsortium

• Ofte en klar risikofordeling. 

• Typisk knyttet til arbeidet hver part skal gjøre. 

• Hver part har fult ut ansvar for alt som er knyttet til “sitt 
arbeid». 

• Kan kombineres med en form for risikodeling. 

• «Åpen bok»

• Kostnadsdekning og nøkkel for fordeling av overskudd

• Begrensinger? 

• Felles «contingency pool».

• Innslagspunkt – hva dekkes og hva dekkes ikke? 



Samarbeid gjennom konsortium

• Felles prosjektorganisasjon - behandles som en enhet. 

• Styringskomite som øverste organ. 

• Behov for “dead-lock” mekanismer.



Joint venture i form av 
felleseid selskap

• Ofte begrunnet i krav under lokal lovgivning; eller

• Samarbeid som ikke er prosjektspesifike. 

• Samarbeidet reguleres i en selskapsavtale. 

• Felles ansvar for at selskapet har tilstrekkelig egenkapital 
og arbeidskapital



Joint venture i form av 
felleseid selskap

• Hovedreglen synes å være «no asset» selskap

• Partene ansvarlig for å stille med driftsmidler og personell 
gjennom separate avtaler

• Utnyttelsesrisikoen forblir hos eier

• First right of refusal?

• Forventning om at felleseid selskap behandles på en annen 
måte en tredjeparter

• Begrensinger på adgang til å kontrahere ut driftsmidler uten 
for felleseid selskap med tanke på varighet? 



Joint venture i form av 
felleseid selskap

• Skal profitt tas ut gjennom avtaler mellom selskap og eiere 
eller som dividende?  

• Forventning om at noe blir liggende igjen i felleseid selskap? 

• Dividendenøkkel basert på kostnadsbase? Eierandel i 
selskapet? 
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