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NS 8435 - Revisjon
• Initiativ fra Virke

• Bakgrunn – Forskjellige og uklare prisreguleringsmekanismer

• Ønske om en klar og god prisreguleringsklausul

• Revisjon ca. hvert femte år

• Andre endringer – lov oppdateringer og henvisninger/definisjoner, tilleggsavtale



NS 8435 - Revisjon
• Hvem har deltatt:

Virke                 Stein Johnsen - Komité leder
Uloba Aage Gjesdahl
Uloba Knut Flaaum
Oslo Kommune Espen Drønnen Nicolaysen
Oslo Kommune Kerstin Dybdal
Hjemme best     Ringmor Fagerland
Fagforbundet     Herman Albert
JAG assist.        Alette Reinholdt
JAG assist         Cathrine Schumann
RO                     Einar Holand
Forbrukerråd.     Tone Lie Sandvik
Prima Omsorg    Sjur Tveito
Fagforbundet      Hege Weimand Larsen
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Fordelene ved standardkontrakter

 Forhandlet frem av representanter for alle berørte parter
 Sikrer balanserte kontrakter
 Forutberegnelighet for partene
 Sikrer en fullstendig kontraktsregulering av kompliserte 

kontraktsforhold
 Ressursbesparende for aktørene
 Sikre at brukerne får de tjenestene de har krav på

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Kontraktsinngåelsen

 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
 Forskriftens § 3-11: Standarder skal som hovedregel brukes
 Brevet fra Fornyingsminister Heidi Grande Røys av 1. juli 2009 

som presiserer at bruk av standardkontraktene er den klare 
hovedregelen

 Brev fra Næringsminister Monica Mæland av 14. april 2014:
- Der hvor det er laget kontraktstandarder for enkelte områder    
skal disse som hovedregel brukes 

- Kravene som stilles skal være tilpasset Standardkontrakten
- Dette skal sikre at kontraktsvilkårene ikke blir ubalanserte
- Standardkontraktene må ikke fravikes med særvilkår
- Oppdragsgiver skal ikke stille strengere krav eller kreve mer   
dokumentasjon en nødvendig for den spesifikke leveransen.

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Helse- og omsorgsministeren

 Helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen skrev 
følgende i et brev til Stortinget 21. mars 2011:

“Norsk Standard har under utarbeidelse en standardkontrakt som 
skal bidra til at anskaffelsesprosedyrer i lov om offentlige 
anskaffelser (LOA) og andre regelverk følges ved anskaffelser 
knyttet til BPA. Helsedirektoratet vurderer at dette vil bidra til å 
sikre en bedre håndtering av denne typen anskaffelser.”

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Kontraktsdokumenter

a) avtaledokument/kontraktsformular/blankett

b) tilbud (fra leverandør)

c) konkurransegrunnlaget

d) alminnelige kontraktsbestemmelser

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Kontraktens oppbygging

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag

Innledende/generelle bestemmelser

Betaling

Leverandørens ytelse 

Ansvar og forsikring

Oppdragsgivers ytelse

Endringer

Opphør av kontrakten

Andre bestemmelser
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Vedtakelse av standarden

 Henvisning i avtaledokumentet til at NS8435 legges til grunn
 Blankett 8435 A
 Ikke tilstrekkelig med henvisning til en del av en standard

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Fravikelse av standarder
 Forordet
 I utgangspunktet skal ikke bestemmelser i standardene fravikes
 For mange avvik reduserer fordelen ved bruk av standarder
 Fravikelser må være tydelige
 Vær bevisst på konsekvensene av fravikelsen

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Ny Prisreguleringsklausul
• Hva skal legges til grunn: SSB indeks KPI - JAE tabell 11117

• Virkningstidspunkt          : 1. april

• Beregningsgrunnlag       : 1.4 til 1.4

• Kontraktsperiode før 4 år – nå 5 år

• Rydding i rekkefølge og oppdatert i forhold til lovgivning uten realitetsendring

• Vilkår om tilleggsavtale hvis BPA innebærer forebyggende tiltak eller tvang



NS 8437 Alm. kontr.best. Helse- og omsorgstj. i hjemmet
• Initiativ fra Virke

• Bakgrunn: Mange og svært forskjellige kontraktstyper av varierende kvalitet

• Balansert kontrakt hvor alle interessenter er involvert for å lage fullstendig kontraktsregulering

• Forutsigbarhet, ressursbesparende, sikre kvalitet og profesjonalitet



Hvem har deltatt
• Virke                    Stein Johnsen – Komité leder
• NHO                     Arne Christie
• Oslo Kommune    Espen Drønnen Nicolaysen
• Oslo Kommune    Vidar Pedersen
• Prima Omsorg      Sjur Tveito
• CityMaid Elisabeth Sagvik
• Senior Støtten      Henning Aandal
• Fagforbundet        Hermann Albert
• Forbrukerrådet      Tone Li Sandvik 
• Norsk Sykepleierf. Kathryn Mølstad
• Norsk Sykepleierf. Helene Askøy
• Asker Kommune   Tommy Hestem
• Standard Norge     Hege Thorkildsen



Fordelene ved standardkontrakter

 Forhandlet frem av representanter for alle berørte parter
 Sikrer balanserte kontrakter
 Forutberegnelighet for partene
 Sikrer en fullstendig kontraktsregulering av kompliserte 

kontraktsforhold
 Ressursbesparende for aktørene
 Sikre at brukerne får de tjenestene de har krav på

23.06.2017 | Navn på foredragsholder    |    Navn på foredrag



Kontraktens oppbygging
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Innledende/generelle bestemmelser

Betaling

Leverandørens ytelse 

Ansvar og forsikring

Oppdragsgivers ytelse

Endringer

Opphør av kontrakten

Andre bestemmelser
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Hva reguleres
• Helse- og omsorgstjenester i hjemmet

• Behandling, habilitering og rehabilitering, tverfaglig samarbeid knyttet til utredning og diagnotisering, 
egenomsorg, personlig stell og hjelp til alle dagliglivets personlige gjøremål i hjemmet, herunder innkjøp 
av varer, matlaging, vask av klær og renhold av bolig.

• Omfatter ikke BPA – se da NS 8435



Innhold
• Kontraktsperiode 4 år

• Fakturering: Den 1. i hver måned forhåndsfakturere 80 % av tjenester basert på forrige måneds levering. 
Månedsslutt faktureres differansen i forhold til faktisk levert.

• 30 dagers betalingsfrist.

• Midlertidig stans av det enkelte oppdrag. Oppdragsgivers rett hvis overholder varslingsfrister. 
Leverandøren plikt til omplassering.

• Leverandøren ikke ansvarlig for manglende kontraktsoppfyllelse dersom årsaken er manglende 
medvirkning, opplysninger eller andre forhold som oppdragsgiver eller bruker er ansvarlig for.

• Oppsigelsesadgang ved saklig grunn. Oppsigelsesfrist 6. måneder.

• Oppsigelse av det enkelte oppdrag ved fritt brukervalg: en kalendermåned, men 90 dager ved oppdrag 
utover 15 timer per uke.
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