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Tema og målsetning

Arbeidsfellesskap
• Muligheter
• Organisering
• Begrensninger

Anbudssamarbeid
• Anskaffelsesregelverket
• Konkurranseloven

Målsetning:
• Innblikk i sentralt regelverk for bransjen
• På et overordnet nivå



Arbeidsfellesskap

• Hva er arbeidsfellesskap?

• Flere entreprenører går sammen om ett oppdrag. 
• Samarbeidspartnere – sidestilt i lik eller ulik brøk

• Benyttes ofte i store infrastruktur- og veiprosjekter.

• Kan med fordel benyttes i mindre og mellomstore prosjekter.



Arbeidsfellesskap

• Hvorfor arbeidsfellesskap?

• Mulighet til å konkurrere om oppdrag man ellers ikke ville hatt kapasitet eller 
kompetanse til å utføre alene.

• Reduksjon av risiko
• Bredere kompetanse og bedre forutsetninger for å løse oppdraget

• Flere å dele ansvaret på som alternativ til å ikke påta seg oppdraget



Arbeidsfellesskap

• Utløsende

• Langsiktige arbeidsfellesskap som alternativ til fusjon

• Vanligvis anbuds-/tilbudsinvitasjon som flere ønsker å besvare sammen



Arbeidsfellesskap

• Det bør (må) inngås en avtale om felles tilbud

• Beskrivelse av prosess og kostnader for utarbeidelse av tilbudet

• Hva som skal skje dersom man vinner eller taper konkurransen?

• Bør ha en omforent ramme for fremtidig avtale
• hvordan skal samarbeidet fungere?

• Organisering og innsatsfaktorer



Arbeidsfellesskap - organisering

• I langvarige prosjekter kan det være hensiktsmessig med organisering 
som AS (aksjeselskap). 

• I «normale» prosjekter anbefales det å organisere dette som et ANS 
(ansvarlig selskap)

• Av hensyn til fradragsrett for merverdiavgift

• Av hensyn til at oppdragsgiver normalt stiller betingelser om at deltakerne skal være 
solidarisk ansvarlig.

• Bakgrunnsrett i selskapsloven

• Kan også organiseres gjennom en internavtale, men…



Arbeidsfellesskap

• Viktig med god organisering:
• Overfor oppdragsgiver:

• Misligholdsansvaret

• Overskridelser

• Mellom partnerne:
• Gjennomføring

• Mislighold

• Soliditet

• Ulike kulturer



Arbeidsfellesskap

• Ansvaret deltakerne mellom vil som hovedregel være forholdsmessig
• Ansvaret omfatter arbeidsinnsats og økonomi

• Baseres på kapasiteten til den enkelte deltaker.

• Ansvaret kan også inndeles i de ulike fag hvor hver deltaker hefter for 
sitt bidrag (arbeidspakke-modell).

• Ansvaret kan knyttes sammen med ulike garantiordninger internt.



Økonomien i arbeidsfellesskapet

• Kapitalen vil bestå av
• Innskutt kapital fra deltakerne

• Lån fra finansieringsinstitusjon

• Løpende betaling fra oppdragsgiver

• Dette fordrer god disiplin og regulering av fakturering og uttak i den 
løpende entreprisen.



Rettslig regulering av arbeidsfellesskap

• Som nevnt er den normale organisering av arbeidsfellesskap gjennom 
et ansvarlig selskap (ANS).

• ANS er regulert i selskapsloven av 21.6.1985

• Definisjonen på ansvarlig selskap fremkommer av § 1-2 (1) b:
• «selskap hvor deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for selskapets 

samlede forpliktelser, udelt eller for deler som tilsammen utgjør selskapets 
samlede forpliktelser og som opptrer som sådant overfor tredjemann».



Rettslig regulering av arbeidsfellesskap

• Et vanlig hierarki i arbeidsfellesskapet baserer seg på bestemmelsene 
i 
• Selskapsloven
• Selskapsavtalen – lovens § 2-3

• Høyeste organ er selskapsmøtet – lovens § 2-8

• Det kan avtales at det skal være et styre (§ 2-13)
• Styret/styringsgruppe/prosjektleder gis nødvendige fullmakter
• Fullmakter for løpende avgjørelser og kontakt med oppdragsgiver
• Viktig med god skriftlig beskrivelse av fullmaktsrammene



Rettslig regulering av arbeidsfellesskap

• Økonomisk regulering
• Ofte knyttet til en brøkfordeling for gevinst og tap

• Bør innta regulering av ansvarsfordeling hvor den ene deltaker er å bebreide

• Bør innta regulering om ansvar for å betale ved behov for likviditet 
(uforutsette forhold) med klausul om at nødvendig kapital skal tilføres og 
diskusjon skal tas i etterkant.



Rettslig regulering av arbeidsfellesskap

• Oppsummert må arbeidsfellesskap reguleres godt for å virke godt

• Selskapsloven

• Selskapsavtalen

• «Prosjektavtalen» som regulerer det interne forhold for dette prosjektet.



Anbudssamarbeid

• Anbudssamarbeid er

• Prosjektsamarbeid enten horisontalt eller vertikal mellom uavhengige foretak 
hvor det inngis felles tilbud på hele eller deler av prosjektet. 



Anbudssamarbeid

• I forhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse er det tillatt å 
levere tilbud hvor to eller flere samarbeider om oppdraget.

• Dette fremkommer uttrykkelig i del III av anskaffelsesforskriften
• Som gjelder anskaffelser lik eller over EØS-terkelverdi som i dag er 

• MNOK 2 for vare- og tjenestekontrakter

• MNOK 51 for bygge- og anleggskontrakter 



Anbudssamarbeid

• Anskaffelsesforskriften § 16-10:
• (1) En leverandør kan for en bestemt kontrakt støtte seg på kapasiteten til 

andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell 
kapasitet, jf. § 16-3, og tekniske og faglige kvalifikasjoner, jf. § 16-5. Dette 
gjelder uavhengig av den rettslige forbindelsen mellom dem.

• (2) Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, 
skal han dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene, for 
eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20160812NR974P16z2D3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gF20160812NR974P16z2D5


Anbudssamarbeid

• Anskaffelsesforskriften § 16-11 – krav til leverandører som deltar i 
felleskap:
• (1) Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap. Oppdragsgiveren 

kan bare kreve at slike fellesskap etablerer en bestemt foretaksform etter at 
kontrakt er inngått og bare så langt det er nødvendig for å sikre en 
tilfredsstillende utførelse av kontrakten.



Anbudssamarbeid

• Det fremkommer ikke det samme i del II av anskaffelsesforskriften 
som gjelder:
• Vare- og tjenestekontrakter samt bygge- og anleggskontrakter over MNOK 1,3

• Inntil hhv. MNOK 2 og 51

• Men det er sikker rett at det tilsvarende gjelder som bestemt i §§ 16-
10 og 16-11.



Anbudssamarbeid

• Konkurranseloven setter imidlertid begrensninger

• Konkurranseloven § 10:
• «Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av 

foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å 
hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt»



Anbudssamarbeid

• Hovedregelen er altså etter konkurranseloven at anbudssamarbeid 
ikke er tillatt.
• Det kan virke konkurransebegrensende 

• Kan redusere antallet faktiske eller potensielle tilbydere
• Konkurransepresset fjernes

• Konsekvenser av brudd
• Overtredelsesgebyr (kl § 29) anses som straff
• Foretaksstraff eller straff mot enkeltpersoner (Kl § 32 - bøter eller fengsel)
• Utestengelse fra konkurranser i samme marked



Anbudssamarbeid

• Unntaket er dersom samarbeidet er kommet i stand som følge av at 
det ikke var mulig å levere på kontrakten alene. 
• Basert på en objektiv vurdering – intens prøving

• Kapasitet, fag mv.



Anbudssamarbeid

• Hvis du ikke kan levere alene, kan du samarbeide med en annen som 
ikke kan levere alene.

• Hvis du kan levere alene, kan du likevel samarbeide 
• Med en som ikke kan levere selv, og dersom det ikke blokkerer et annet 

alternativ (eks. at den som ikke kan levere kunne inngått samarbeidsavtale 
med en annen som ikke kunne levere).

• Med en som kan levere selv, gitt at dere kan vise til gevinster som kommer 
kundene til gode. (§ 10, 3. ledd) – «effektivitetsgevinster».



Anbudssamarbeid

Samme type virksomhet

Kan levere tilbud alene Lovlig

Ulovlig Kan lett utvide kapasiteten

Ulovlig Lovlig

JA

JA

JA

NEI

NEI

NEI



Anbudssamarbeid

• «Taxidommen» – Høyesterett 22.6.2017
• To drosjeselskaper, som gjennom et heleid datterselskap hadde inngitt et 

felles tilbud i to anbudskonkurranser om kjøp av pasientreiser, var ilagt gebyr 
etter konkurranseloven § 29 for brudd på lovens § 10. Høyesterett 
opprettholdt ileggelsen av gebyr. De to selskapene ble sett som potensielle 
konkurrenter. Anbudssamarbeidet fremtrådte også som tilstrekkelig skadelig 
for konkurransen til at det hadde et konkurransebegrensende formål etter 
konkurranseloven § 10 første ledd, jf. EØS-avtalen artikkel 53.

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20040305z2D12z2EzA729
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20040305z2D12z2EzA710
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20040305z2D12z2EzA710
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19921127z2D109z2D1z2EART53


Anbudssamarbeid

• Utdrag fra Høyesteretts avgjørelse:

• «(44) Når to aktører hver for seg har mulighet til, eller lett kan skaffe seg mulighet til, å inngi tilbud til en 
oppdragsgiver i en anbudskonkurranse, vil de utsette hverandre for et konkurransepress. Begge må da ta 
stilling til hvor fordelaktig deres respektive tilbud må være hva gjelder pris og kvalitet for at de skal kunne 
utkonkurrere den andre, for ellers kan oppdraget gå tapt. At det i ettertid kan konstateres at den ene trolig 
ville valgt ikke å inngi tilbud alene, har i denne sammenheng liten betydning. Konkurransepresset består så 
lenge muligheten for et konkurrerende tilbud er til stede.

• (45) Dette konkurransepresset bortfaller dersom de to aktørene i stedet slår seg sammen og inngir et felles 
tilbud. Et slikt felles tilbud kan gi rom for å tilby oppdragsgiver mindre fordelaktige vilkår enn om de to hadde 
opptrådt selvstendig.»



Anbudssamarbeid

• Bruk tid på å planlegge samarbeidet

• Gjør de nødvendige vurderingene om dette er lovlig i forkant

• Konsulter advokat som kjenner konkurranseregelverket

• Det er gode veiledere på konkurransetilsynets sider

• Konsekvensen av ulovlig samarbeid kan bli omfattende



Takk for meg

Hugo Storø
Advokat/partner
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