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HVA KJENNETEGNER PARTNERING  I BYGGEPROSJEKTER ? 

"Partnering er forholdet mellom to eller flere firmaer, eller organisasjoner, formet med
den hensikt å forbedre ytelsene i prosjekter."

Et forandret syn på byggeprosessen
Juridisk sett kan partnering ha mange ulike former, fra ikke bindende avtaler til detaljerte kontrakter 
- ofte modifiserte standardkontrakter.

Ikke bindende avtaler, "partnering charter"
Dette kan være så enkelt som et uttrykt ønske om gode hensikter mellom to parter. Man kan bli 
enige om et sett av prinsipper som prosjektet gjennomføres etter. For eksempel kan man bli enige 
om å gjennomføre prosjektet basert på gjensidig tillit og samarbeid eller for å unngå konflikter ved 
god kommunikasjon.

Eksempler på innhold i et slikt charter kan være:
• en felles erklæring om å jobbe sammen etter partneringprinsipper
• en beskrivelse av omforenede hovedmål for prosjektsuksess
• prosedyrer for informasjonsutveksling, samarbeid og en beskrivelse av ulike roller og ansvar
• prosedyrer for å overvåke, og måle, fremgang og utvikling av hovedmålene. F.eks. reduserte 

kostnader og livssykluskostnader, reduserte byggetider, redusere antall feil og mangler, 
økt produktivitet og forbedret kvalitet

• en forpliktelse til å diskutere problemer med en gang de identifiseres, og til å arbeide sammen 
for å løse dem i en kultur der det å finne synderen ikke er det viktigste

• prosedyrer for å bringe uenigheter til et seniornivå, dersom de ikke kan løses der 
uenigheten oppsto

• en beskrivelse av hvem som skal dekke kostnadene til verdiverksteder (workshops), seminarer 
og partneringledere.

"Alliancing" (alliansekontrakter)
Mange mener at alliansekontrakter representerer den mer hardhudede delen av partneringkonseptet.
Det involverer ofte fortjenestedeling og risikofordeling. Det er ofte knyttet sanksjonsmuligheter til man-
glende tilfredsstillelse av hovedmål. Det sentrale kjennetegn på en alliansekontrakt er at den innehold-
er incentiver for å nå spesifiserte mål. Deltakerne har mulighet til å oppnå betydelige økonomiske
fordeler, i motsetning til de mer indirekte incentivene i partnering, forbedret cash flow og forbedrede
muligheter for flere oppdrag.

Incentivene er ofte knyttet til hovedresultatet for prosjektet (at budsjettet og evt. fremdriftsplan
holdes) og ikke til individuelle presentasjoner.
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Gjensidige fordeler med partnering

• rådgivning fra de best kvalifiserte
• ansvar gis til de som har best forutsetninger for å ha det
• fri flyt av informasjon, ikke bare økonomisk, men også teknisk, etc.
• gjøre ting riktig første gang. Redusert antall feil og mangler, og tilhørende utbedringskostnader 

og reduserte kontrollkostnader
• reduserte kostnader til tvister
• økt integrasjon mellom rådgivere, entreprenører og leverandører. 

Partnering kan iverksettes når som helst i løpet av prosjektet, men dersom det iverksettes før 
prosjektkulturen har satt seg, er sannsynligheten for suksess større.

Partneringprinsippene og spesifiserte partneringregler, partneringmål og partneringincentiver kan
avtales i en særskilt avtale, som inngås etter at hovedkontrakt er inngått.

Partnering sjekkliste
Valg av type partneringarrangement (ikke bindende partneringcharter, partneringrammeavtale, prosjek-
tspesifikk partnering eller allianse).

Følgende temaer anbefales vurdert innledningsvis, før man tar stilling til partneringtype:

• er det bare ett partneringcharter som er nødvendig?
• skal samarbeidet være langvaring eller bare gjelde for ett spesifikt prosjekt?
• er det ønskelig med en partneringkontrakt eller en allianse?
• skal arrangementet være mellom mange parter eller bare to?
• skal det benyttes et standard formular som basis for kontrakt (NS 3431, NS 8405) eller 

partneringavtale. Skal selve arbeidet avtales i en standardkontrakt, men arbeidsmåtene avtales 
i en særskilt partneringavtale?

• er det behov for å etablere et formelt AF, joint venture, juridisk partnerskap eller eget AS?
• hvilke hensyn må tas for å tilpasse seg lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
• vil arrangementet komme i konflikt med konkurranselovgivningen på en slik måte at det begrenser 

hensikten, varigheten eller arrangementets "natur"?

Oslo, 16.10.2006
Med hilsen for

OPAK AS

Einar Michelsen
avd.sjef
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