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Nye Førde Sjukehus - vesentlig endring av inngått kontrakt 

1 Innledning 

Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende anskaffelsen av Nye Førde 

Sjukehus, hvor det ble signert kontrakt mellom Helse Førde HF (HF) og Veidekke 

Entreprenør AS (Veidekke) 18. desember 2019.  

 

Åsen og Øvrelid AS (ÅØ) er kjent med at styret i HF i styremøte 23. mars 2020 

vedtok å gå videre med en ny struktur for sykehuset, hvor det såkalte Livabygget 

skal bygges i åtte etasjer, i stedet for fire etasjer som lagt til grunn for tilbudene 

og kontrakten med Veidekke. Dersom kontrakten endres i tråd med vedtaket, vil 

det etter ÅØs oppfatning innebære en vesentlig endring og dermed en ulovlig 

direkte anskaffelse om kontrakten ikke kunngjøres på nytt. En nærmere 

redegjørelse for dette følger av punkt 2 under. 

 

Basert på opplysninger ÅØ har mottatt om prosjektet så langt, har Veidekke så 

langt ikke benyttet tilbudt prosjektorganisasjon. Ettersom kompetanse og erfaring 

for tilbudt team hadde stor betydning for utfallet av konkurransen, og det var 

forutsatt i konkurransegrunnlaget at tilbudt team ikke kan byttes ut, kan det 

foreligge en vesentlig endring av kontrakten også av denne grunn. Nærmere 

redegjørelse for dette følger av punkt 3 under.  

2 Vesentlig endring av kontrakten – ny prosjektstruktur 

2.1 Bakgrunn for endring fra omfattende ombygging til mer nybygg 

Ved kunngjøring av konkurransen 13. juni 2019 var oppdraget basert på følgende 

fire delprosjekter, jf. konkurransegrunnlaget del I pkt. 1.3: Nybygg somatikk i fire 

etasjer, ombygging eksisterende psykiatri, ombygging sentralblokk plan 0-3 og 

ombygging sentralblokk plan 4-8. Hovedtyngden av prosjektet lå altså på 

ombygging, og det var en mindre del som gjaldt nybygg. Delprosjektene med 

rehabilitering var videre basert på et rokadesystem, hvor man skulle gjennomføre 

rehabiliteringen etter hvert som areal ble fristilt pga. flytting av aktivitet til 

nybygget, jf. konkurransegrunnlaget kap. A bilag A1 Forprosjektrapport pkt. 2.14. 

Det var antatt at hvert byggesteg ville ha 4-6 slike rokader. Omfattende 

ombygging og bruk av rokadesystem ville selvsagt være krevende for 

sykehusdriften med tanke på kostnad og risiko.  

 

HF har siden kunngjøringen arbeidet videre med alternative organiseringer for 

prosjektet, og utviklingen av nybygg somatikk, også kalt Livabygget, er omtalt i en 

nyhetssak publisert på HFs nettsider 25. mars 2020. Det følger av saken at styret 

i styremøtet 23. mars fikk fremlagt tre alternative utviklingsretninger, og at HF fikk 
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klarsignal til å fortsette arbeidet med et alternativ hvor nybygget er på åtte etasjer i stedet for fire. Det er 

også omtalt at endelig vedtak kommer i mai-juni, og at det i samhandlingsfasen med Veidekke og deres 

underentreprenører skal utarbeides en reduksjonsplan som kan iverksettes ved behov for innsparing av 

70 MNOK.  

 

Alternativet med et nybygg på åtte etasjer er ytterligere beskrevet i selve styresaken, sak 020/2020, og 

særlig i et av vedleggene til saken, «Rapport om val av løysing for Livabygget”, datert 17. mars 2020. Det 

heter i rapporten at alternativet ble utviklet gjennom høsten 2019, og at løsningen med flere etasjer på 

Livabygget ble styrket etter en driftsfaglig samling 1. november 2019. Iht. rapporten skiller alternativet, 

omtalt som alternativ 3, seg ut «som et klart val for vegen vidare i prosjektet», bl.a. som følge av bedre 

forhold for pasienter og ansatte og mindre risiko for ekstra driftskostnader i byggeperioden.  

 

Ved en endring til atskillig større grad av nybygg, vil en betydelig del av det krevende innholdet i 

sykehuset, som avansert sykehusareal og sengeposter, bli etablert i nybygg og ikke i ombygd areal. 

Mange funksjoner vil også klare seg med én flytting og unngår rokade og flere flyttinger i løpet av 

utbyggingsperioden. Ut fra rapporten til styresaken har de sparte interne kostnadene og redusert risiko 

vært utslagsgivende for at alternativet med Livabygget på åtte etasjer er foretrukket.  

 

Selv om alternativ 3 fremstår som det beste valget for HF, vil en omstrukturering av prosjektet fra stor 

grad av komplisert til ombygging til nybygg som den absolutt største delen etter ÅØs oppfatning være i 

strid med de anskaffelsesrettslige reglene om vesentlige endringer i inngåtte kontrakter. 

  

2.2 Alternativ 3 kan ikke velges uten ny kunngjøring 

2.2.1 Utenfor endringskompetansen etter anskaffelsesforskriften § 28-1 (1) 

Det følger av anskaffelsesforskriften § 28-1 (1) bokstav a at endringer som foretas etter en 

endringsklausul, kan gjøres uten å gjennomføre en ny konkurranse. Etter bokstav b er det også adgang til 

å foreta endringer som gir en prisøkning som er lavere enn terskelverdien og 15 % av opprinnelig verdi 

for bygge- og anleggskontrakter (bagatellregelen). En forutsetning for både bokstav a og b er at 

anskaffelsens overordnede karakter ikke blir endret. Iht. bokstav f kan det også foretas endringer, 

uavhengig av verdi, som ikke er vesentlige, jf. § 28-2.  

 

Den kunngjorte kontrakten var en totalentreprise med samhandling, basert på NS 8407, med de tillegg og 

endringer som fulgte av konkurransegrunnlaget kap. B. Det er beskrevet i konkurransegrunnlaget del I 

pkt. 2.1 at det skal inngås én felles avtale for alle de fire delprosjektene (hovedavtalen): (i) nybygg 

somatikk, (ii) ombygging eksisterende psykiatribygg, (iii) ombygging lavblokk plan 0-3 og (iv) ombygging 

lavblokk plan 4-9. For hvert delprosjekt vil det bli inngått en egen avtale, som er basert på og samsvarer 

med hovedavtalen. Det er også beskrevet at hver delavtale vil bli revidert etter at samhandlingsfasen er 

gjennomført, forutsatt at HF har besluttet å gå over i gjennomføringsfasen. 

 

I kap. B – Kontraktsbestemmelser er det i pkt. 31 om endringer angitt at punktet og NS 8407 ikke gjelder 

for samhandlingsfasen. I stedet gjelder rutiner som følger av kap. A for kommunikasjon og varsler mellom 

partene i denne fasen. Kap. A inneholder ikke direkte regulering av rutiner for kommunikasjon, utover å 

vise til at dette er noe som skal avtales tidlig i samhandlingsprosessen. 

 

Bestemmelsene i konkurransegrunnlaget, hvor HF forbeholder seg retten til å utvikle 

kontraktsdokumentene i samhandlingsfasen, er slik ÅØ ser det et naturlig utslag av at kontrakten er 

basert på samspill, hvor formålet er å optimalisere prosjektet. Selv om bruk av samhandling/samspill 

forutsetter at endringer kan komme, kan slike endringer ikke gå utover anskaffelsesregelverket, men må 

fortsatt ligge innenfor rammene av endringskompetansen i § 28-1 (1) bokstav a, jf. § 19-1 (2). Kjernen i 

dette er at endringene ikke kan gjøre at «anskaffelsens overordnede karakter» blir endret.     

 

Dersom HF vedtar at Livabygget skal bygges i åtte etasjer, vil dette ikke bare innebære at det første 

delprosjektet – nybygg somatikk – endres, men gjøre at prosjektet som sådan får en annen karakter. 

Dette ved at de etterfølgende delprosjektene også blir påvirket, ved at disse delene blir mindre 
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omfattende fordi det totalt sett vil være mye større grad av nybygg enn forutsatt. Et vesentlig poeng i det 

opprinnelige prosjektet, som også er synliggjort i konkurransegrunnlaget, var at stor grad av ombygging 

av eksisterende bygningsmasse både var komplisert og tidkrevende, jf. f.eks. kap. A Oppdrag og 

samhandling pkt. 2.3 og Forprosjektrapporten pkt. 9.3. At de tre delprosjektene som gjaldt ombygging var 

beheftet med risiko, er også synliggjort i tildelingskriteriet «Oppgaveforståelse og gjennomføringsplan», 

ved at dokumentasjonskravet til underkriteriet «organisering og plan for kostnadskontroll av heilskapen i 

forprosjekt Nye Førde sjukehus» var en plan med identifisering av aktuelle risikomoment og arbeidsplan 

for revisjonsgjennomgang av delprosjektene, jf. konkurransegrunnlaget del I pkt. 6.2.3. 

 

Slik ÅØ ser det innebærer overgangen fra komplisert ombygging til stor grad av nybygg at anskaffelsens 

overordnede karakter er endret, slik at endringen ligger utenfor § 28-1 (1) bokstav a, jf. § 19-1 (2). Dette 

gjelder uansett om endringen betraktes som et spørsmål om konkurransegrunnlagets forutsetninger om 

endringer i samhandlingsfasen tilfredsstiller kravene til utforming av endringsklausuler i § 19-1 (2), eller 

som et spørsmål om selve endringen går lenger enn det konkurransegrunnlaget gir grunnlag for. Vi viser 

her til departements veileder til regelverket, som gir følgende eksempel på hva en endringsklausul ikke 

kan gå ut på (s. 325): 

 

 At anskaffelsens overordnede karakter må anses endret kan skje dersom 

oppdragsgiveren gjennom en endringsklausul kan endre anskaffelsen til noe som har 

svak tilknytning til eller som ligger utenfor det opprinnelige virkeområdet til kontrakten. 

Det kan for eksempel være dersom oppdragsgiveren åpner for å endre en kontrakt fra å 

gjelde rehabilitering av et bygg til å gjelde bygging av et nytt bygg på et annet sted. 

Endringsklausulen vil i så tilfelle være i strid med regelverket. 

 

Etter ÅØs oppfatning må tilsvarende gjelde selv om Livabygget oppføres på samme sted, da det 

veilederen beskriver er det opplagte tilfellet av en ulovlig endringsklausul. Til dette bemerkes for øvrig at 

vi ikke kan se at konkurransegrunnlaget på noen måte beskriver alternativ 3, Livabygget i åtte etasjer. 

 

Når det gjelder endringer innenfor «de minimis»-regelen i § 28-1 (1) bokstav b, viser ÅØ til at alternativ 3 

med betraktelig mer nybygg vil innebære en betydelig økning i selve byggekostnaden og med det økt 

vederlag for entreprenøren, se nærmere om dette i punkt 2.2.2 under. Etter det ÅØ erfarer vil 

byggekostnaden dersom alternativ 3 gjennomføres, lett overstige både terskelverdien på 51,5 MNOK og 

også kunne gi en prisøkning på over 15% av opprinnelig kontraktsverdi. I alle tilfeller vil bestemmelsen 

ikke være anvendelig ettersom den også forutsetter at anskaffelsens overordnede karakter ikke endres, 

jf. redegjørelsen over. 

 

Etter ÅØs vurdering er ingen av alternativene i § 28-1 (1) bokstav c til e anvendelige, og det som da 

gjenstår å ta stilling til, er om endringen kan foretas i medhold av bokstav f. 

 

2.2.2 Vesentlig endring etter anskaffelsesforskriften § 28-2 

Etter § 28-1 (1) bokstav f kan en endring foretas uten å gjennomføre ny konkurranse dersom endringen 

ikke er vesentlig, med henvisning til § 28-2. § 28-2 lyder som følger: 

 

En endring er ikke tillatt etter § 28-1 første ledd bokstav f dersom den fører til at innholdet i 

kontrakten blir vesentlig forskjellig fra den opprinnelige kontrakten. En endring er alltid vesentlig 

dersom den 

 

a) gjelder nye betingelser som, dersom de hadde vært en del av den opprinnelige konkurransen,     

ville ha ført til at andre leverandører potensielt kunne ha deltatt, eller at oppdragsgiveren kunne 

tildelt kontrakten til en annen leverandør, 

b) endrer kontraktens økonomiske balanse til fordel for leverandøren, 

c) utvider kontraktens omfang betydelig eller 

d) gjelder skifte av leverandøren i andre tilfeller enn dem som er nevnt i § 28-1 første ledd 

    bokstav e. 
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Bestemmelsen gir anvisning på en helhetsvurdering av når kontrakten er vesentlig forskjellig fra den 

opprinnelige kontrakten, men slik at tilfellene i bokstav a til d alltid skal anses som en vesentlig endring. 

 

For bokstav a er det tilstrekkelig at andre leverandører enn de som faktisk deltok, ville ha hatt mulighet til 

å delta i konkurransen om de hadde kjent til de nye betingelsene. Det kreves ikke at andre leverandører 

faktisk var avskåret fra å delta, det er nok at andre ikke fant det ønskelig eller hensiktsmessig å delta uten 

en slik endring, jf. departementets veileder til regelverket. Det er på samme måte tilstrekkelig at øvrige 

leverandører ville kunne ha utformet sine tilbud annerledes, slik at et annet tilbud kunne ha blitt valgt, jf. 

veilederen. Som eksempel viser veilederen til endring av særlige byrdefulle vilkår i kontrakten, som kan 

medføre at flere ville ha gitt tilbud. 

 

ÅØ mener at bokstav a gjør seg gjeldende dersom alternativ 3 gjennomføres, ved at endringen i form av 

stor grad av nybygg kunne ha tiltrukket seg flere entprenører. Ombygging og det nevnte rokadesystemet 

innebærer ikke bare ulemper for HF, det medfører også risiko for entreprenøren i form av krevende 

grensesnitt mellom byggearbeider og drift. Nybygg gir på sin side mindre behov for koordinering og 

tilpasning, og med det også lavere risiko for potensielle plunder- og heftsituasjoner. Et prosjekt basert på 

Livabygget i åtte etasjer er rett og slett enklere å gjennomføre, også for entreprenøren, som hadde vært 

mer attraktivt enn det kunngjorte prosjektet. Endringen er derfor vesentlig. 

 

Det kan heller ikke utelukkes at kontrakten kunne ha blitt tildelt ÅØ i stedet for Veidekke dersom 

prosjektet hadde vært kunngjort slik det nå ligger an til at det blir realisert, ettersom sentrale 

forutsetninger for tilbudene, både på pris og de kvalitative kriteriene, er basert på stor grad av komplisert 

ombygging. Med endrede forutsetninger kunne også utfallet ha blitt et annet.  

 

Videre mener ÅØ at også bokstav b gjør seg gjeldende dersom alternativ 3 realiseres, ved at 

entreprenørens vederlag vil øke betydelig i forhold til inngått kontrakt. Det følger av EU-domstolens 

praksis at dersom en endring gir leverandøren en økonomisk fordel, skal det svært lite til før den anses 

vesentlig, jf. C-454/06 (Pressetext) premiss 55 flg.  

 

Ved kunngjøringen av konkurransen var den totale kostnaden for de fire delprosjektene 1,1-1,2 milliarder, 

hvorav entreprisekostnaden som tilbyderne la til grunn for sine selvkostkalkyler, var 674 MNOK, jf. kap. A 

Oppdrag og samhandling pkt. 2.1. I resterende del, ca. 500 MNOK, inngikk bl.a. kostnader til 

prosjektering og HFs interne kostnader. Som nevnt i punkt 2.1 over sparer HF betydelige interne 

kostnader ved alternativ 3. Slik ÅØ forstår HFs planer, og som det også er indikert i punkt 7.1 i rapporten 

til styresaken, vil HF bruke de sparte interne kostnadene til å bygge mer nytt. I tillegg vil det også frigjøres 

midler til mer nybygg ved at delprosjektene som gjelder ombygging, som nevnt blir mindre. Den økte 

byggekostnaden kommer entreprenøren til gode i form av økt vederlag, og den økonomiske balansen er 

dermed forskjøvet slik bokstav b skisserer. Dersom endringen gjennomføres, vil den dermed være 

vesentlig også på dette grunnlag. 

 

Av samme grunn – økt vederlag for entreprenøren – kan det også foreligge en vesentlig endring i form av 

en betydelig utvidelse av kontrakten, jf. bokstav c. Det bemerkes til dette at der endringen går ut på noe 

kvalitativt annet enn den opprinnelige kontrakten, skal det ikke store utvidelser til økonomisk sett før 

endringen anses vesentlig, jf. KOFA sak 2016/196.  

 

2.3 HFs handlingsalternativ 

Som det følger av ovennevnte er det ÅØs klare oppfatning at det vil utgjøre en vesentlig endring av den 

inngåtte kontrakten om HFs styre vedtar at prosjektet skal realiseres i tråd med alternativ 3, Livabygget i 

åtte etasjer. Dersom styret vedtar dette, må kontrakten kunngjøres på nytt. I motsatt fall, dersom HF 

velger å videreføre kontrakten med Veidekke, vil det foreligge en ulovlig direkte anskaffelse, som kan 

sanksjoneres med et gebyr på inntil 15% av kontraktens verdi, jf. anskaffelsesloven § 12.  
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ÅØ påpeker at HF har sikret seg gode muligheter for å avslutte kontrakten på ethvert stadium av 

prosjektet, uten at leverandøren kan kreve erstatning. Vi viser til at det allerede i innledningen i 

konkurransegrunnlaget del I, pkt. 1.1, er fremhevet at styret på fritt og saklig grunnlag bl.a. kan treffe 

avgjørelse om at prosjektet må endres for gjennomføring av ny konkurranse. Rett til avbestilling er 

nærmere beskrevet i pkt. 2.1, og følger også av kap. B Kontraktsbestemmelser pkt. 44. Det er her 

uttrykkelig angitt at reglene for avbestilling i NS 8407 ikke gjelder, og at avbestillingsretten gjelder «alle 

gjenstående arbeider for hvert enkelt delprosjekt eller de delprosjekter som gjenstår på 

avbestillingstidspunktet». Ved avbestilling har totalentreprenøren kun rett til betaling for utført arbeid.  

 

Det er AØs oppfatning at avbestilling og ny kunngjøring er det nærliggende handlingsalternativet for HF. 

HF får da et sykehus som dekker HFs behov på best mulig måte, og også selve byggingen kan 

gjennomføres på best mulig måte, for både pasienter og ansatte. Ettersom avbestillingsadgangen er så 

klart forutsatt i konkurransegrunnlaget, herunder også i kontrakten, er det svært liten risiko for 

erstatningskrav fra Veidekke. Etter det ÅØ erfarer er det hittil ikke medgått mye tid til samhandling i første 

delprosjekt, slik at det også er begrenset hva Veidekke har krav på for allerede utført arbeid. At det er 

forholdsvis lite byrdefullt for HF å gjennomføre en ny konkurranse, vil for øvrig også ha betydning for 

spørsmålet om det foreligger vesentlig endring, jf. over.  

3 Vesentlig endring av kontrakten – annen prosjektorganisasjon 

ÅØ har også mottatt opplysninger som tyder på at Veidekke så langt i prosjektet ikke benytter seg av 

tilbudt prosjektorganisasjon. ÅØ ber i den forbindelse om å få opplyst hvem Veidekke til nå har benyttet 

seg av for samhandlingsfasen i det første delprosjektet.  

 

Dersom det er riktig at tilbudte nøkkelpersoner er byttet ut, er dette i så fall direkte i strid med følgende 

krav i konkurransegrunnlaget kap. A pkt. 5, første setning: 

 

Det kreves at tilbudt prosjektorganisasjon beholdes, ikke bare i samhandlingsfasen, men også 

gjennom hele gjennomføringsfasen for første delprosjekt, Nybygg somatikk. 

 

Ved å tillate utskiftning av personer i det tilbudte teamet foreligger fare for at konkurransen kunne ha fått 

et annet utfall, jf. anskaffelsesforskriften § 28-2 (1) bokstav a, som vist til over. 

 

Det vises til at prosjektorganisasjonen var en sentral del av konkurransen, idet tildelingskriteriet 

«kompetanse og erfaring for tilbudt team» var vektet hele 45%, jf. konkurransegrunnlaget del I pkt. 6.1. 

De andre to tildelingskriteriene, pris og oppgaveforståelse/gjennomføringsplan, var vektet henholdsvis 

20% og 35%.  

 

Veidekke fikk 9 poeng på det aktuelle kriteriet, mot ÅØs 7 poeng. På 

oppgaveforståelse/gjennomføringsplan var det kun en mindre poengforskjell, mens ÅØ hadde betydelig 

lavere pris. «Kompetanse og erfaring for tilbudt team» var dermed utslagsgivende for konkurransen, noe 

som også ble indikert av HF selv i tildelingsbrevet datert 22. november 2019: 

 

Under tildelingskriteriet «Kompetanse og erfaring for tilbudt team» (45%), vurderes Veidekke 

Entreprenør AS sitt tilbud som det klart beste. Veidekke Entreprenør AS vurderes samlet sett 

best, både under forholdet «enkeltpersoners egnethet, kompetanse og erfaring», samt under 

forholdet «teamets kompetanse og erfaring». Veidekke Entreprenør AS har tilbudt 

nøkkelpersonell med lang erfaring fra meget relevante prosjekter. Når det gjelder vurderingen av 

Veidekke Entreprenør AS sitt tilbudte team, så kan det fremheves at flere av teamets 

nøkkelpersonell har lang erfaring fra sykehusprosjekter. Videre har Veidekke Entreprenør AS satt 

sammen et team som har erfaringer som kompletterer hverandre. Under tildelingskriteriet «Pris» 

(20%), har Veidekke Entreprenør AS inngitt høyeste pris. Åsen & Øvrelid AS har inngitt en klart 

lavere pris enn Veidekke Entreprenør AS. 
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ÅØ har ikke konkludert på spørsmålet om konkurransen kunne ha fått et annet utfall med nytt 

nøkkelpersonell, da vurderingen må skje på bakgrunn av det nye teamets kompetanse og erfaring, som 

ÅØ ikke har oversikt over. HF må imidlertid selv vurdere utskiftningen opp mot anskaffelsesregelverket, 

herunder § 28-2. ÅØ gjør for ordens skyld oppmerksom på at denne vurderingen må foretas uavhengig 

av en eventuell endring av prosjektet.  

4 Avslutning 

Iht. rapporten vedlagt styresaken skal styret i HF fatte vedtak om prosjektet skal realiseres etter alternativ 

3 den 29. mai 2020. Slik ÅØ ser det kan et vedtak ikke gå ut på at kontrakten med Veidekke skal 

reforhandles for å tilpasse den Livabygget i åtte etasjer. En eventuell vedtakelse av alternativ 3 for 

realisering av prosjektet må følges opp med avbestilling av kontrakten med Veidekke og ny kunngjøring. 

Dersom HF i stedet reforhandler kontrakten med Veidekke, vil ÅØ vurdere å klage saken inn for KOFA.  

 

I alle tilfeller må HF vurdere om kontrakten med Veidekke er vesentlig endret som følge av at Veidekke 

så langt ikke har benyttet tilbudt prosjektorganisasjon. 

 

 

Vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Grette AS 

 
Lene Moe Blom 

Senioradvokat 

lemo@grette.no 
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