
 
 

 
 
 

Infoskriv nr. 9/2022 
 

Til medlemsbedriftene i EBA 

 
 
Informasjon om regjeringens brev til offentlige oppdragsgivere om 
krevende tider for næringslivet og fleksibilitet i offentlige anskaffelser 
 

Næringsminister Jan Christian Vestre sendte 16.9.2022 brev til alle landets offentlige 

oppdragsgivere hvor han ber dem ta mer av risikoen ved prisveksten: regjeringen.no 

 

Brevet følger opp næringsministerens brev av 30.5.2022 til offentlige oppdragsgivere om å 

bruke balanserte kontraktsvilkår (prisindeksklausuler mv.) i offentlige anskaffelser.  

 

Næringsministeren understreker igjen behovet for at offentlige oppdragsgivere bruker 

balanserte kontraktsvilkår i nye kontrakter. Videre viser næringsministeren til at det kan være 

behov for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter og at det er handlingsrom i 

anskaffelsesregelverket for slike endringer: 

 

 "Dette er bakgrunnen for at jeg vil understreke at det er handlingsrom i 

anskaffelsesregelverket for å gjøre endringer i eksisterende kontrakter 

… 

Dagens ekstraordinære situasjon innebærer at det offentlige og leverandører til det 

offentlige bør sørge for god dialog seg imellom om utfordringer knyttet til overholdelsen 

av avtaler. Jeg oppfordrer derfor oppdragsgivere til å vurdere henvendelser fra 

leverandører som følge av økte kostnader. Begge sider bør ha felles interesse i at 

avtalepartene deler på risikoen."(EBAs utheving). 

 

Næringsministerens oppfordring til oppdragsgivere til å vurdere henvendelser fra leverandører 

som følge av økte kostnader, bør bidra til løsninger på allerede inngåtte kontrakter.  

 

EBAs medlemsbedrifter er ofte i dialog med bestillere forut for kunngjøring av konkurranser. Vi 

anbefaler å vise til næringsministerens brev, som kan bidra til at nye konkurranser blir utlyst 

med balanserte kontraktsvilkår.  

 

Vi minner om at EBA sendte brev til alle landets offentlige oppdragsgivere 31.3.2022 om bruk 

av standardkontrakter og indeksregulering mv. Brevet inneholder eksempler på 

kontraktsbestemmelser til bruk i nye konkurranser (vedlegg 1 til EBAs infoskriv nr. 4 2022, 

tilgjengelig her). 

 

 

Spørsmål kan rettes til EBAs juridiske avdeling. 

 

Oslo, 20. september 2022 

 

Vennlig hilsen 
ENTREPRENØRFORENINGEN – BYGG OG ANLEGG 

 

 

Kari Sandberg 

Adm. direktør 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-ber-offentlige-oppdragsgivere-ta-mer-av-risikoen/id2927872/
https://www.eba.no/siteassets/dokumenter/ukraina---konsekvenser/vedlegg-1-brev-til-alle-landets-offentlige-oppdragsgivere-31.3.22.pdf

