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RIFs strategiske hovedmål 

1. Styrke rådgiverbransjens kommersielle 
grunnlag og rammebetingelser

2. Utvikle rådgiverbransjen i Norge

3. Være den foretrukne organisasjonen for 
eksisterende og nye medlemmer 



Styrke rådgiverbransjens kommersielle 
grunnlag og rammebetingelser

1. Ha dialog med prioriterte offentlige og private aktører 

2. Få gjennomslag 

3. Skape synlighet



Dialog med prioriterte offentlige og private aktører 

2018 1. Kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Totalt 243 49 56 86 52



• Økt fokus på klimatilpasning og vann- og 
avløpssituasjonen i kommunene 

• Krav til heldigitale prosjekter 

RIFs saker inn mot regjeringsplattformen og statsbudsjettet



Regjeringsplattformen og statsbudsjettet

Gjennomslag klima/VA: 

• Økt forskning på klimatilpasning

• Økte bevilgninger til flom- og skredsikring i 
Statsbudsjettet 

• Finansiering av senter for VA-forskning på NMBU



Regjeringsplattformen og statsbudsjettet

Gjennomslag digitalisering: 

• Legge til rette for digitale plan- og byggesaksprosesser 

• Understøtte næringens arbeid med å øke verdiskapingen 
gjennom effektivisering, digitalisering og innovasjon

• Regjeringen vil videreutvikle infrastruktur og 
transportløsninger basert på ny og moderne teknologi



Gjennomslag anskaffelser

• Økt bruk av Best Value Procurement

• Bruk av standardkontrakter

• Statens Vegvesen fjernet «takpris» som 
honorarformat i konsulentmalen sin

• Ny standard for konkurransegrunnlag og ytelser 
for rådgivning og prosjektering



Verdiskaping

• Igangsatt «BAE- næringen SAMMEN 2020»

• Økt innsikt hos Samferdselsdepartementet 
om rådgivernes rolle og verdiskapning 



Synlighet i media

Mediaoppslag: 

• Antall medieklipp 500

• Antall lesere: 60,5 millioner

Følgere på sosiale media: 

• Facebook økt +13%

• Twitter og LinkedIn økt med +5%



Klimaendring og behov for økt robusthet



State of the Nation



Konjunkturundersøkelsen



Bransjens rekrutteringskraft



Jordskjelvsikring og jordskjelvkart



Utvikle rådgiverbransjen i Norge

1. Arenaer for medlemmer

2. Benchmark-rapporter, veiledere etc. 



Møtearenaer for RIF- medlemmer

2018 1. Kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Totalt 140 29 39 28 44

• Konferanser og seminarer

• RIFs ulike fora 

• Frokostmøter og kurs



Arrangerer konferanser, seminarer og frokostmøter 

Temaer 2018:

• Gjennomføringsmodeller 

• Klima og Bærekraft

• HMS

• BIM



Kurstemaer

• Best Value
• Prosjekteringsledelse 
• BIM
• Miljøkartlegging
• Jordskjelvsikring



Møtearenaer for RIF- medlemmene

• Samferdselsforum

• Næring- og etikkrådet

• Godkjenningsrådet 

• Kommunikasjonsrådet 

• Ung i RIF

• RIFs lokalforeninger 

• Nettverk for risikostyring

• Ekspertgruppe akustikk

• Ekspertgruppe BIM

• Ekspertgruppe bygg og anleggsteknikk

• Ekspertgruppe bygningsfysikk

• Ekspertgruppe brannsikkerhet

• Ekspertgruppe fag- og innovasjon

• Ekspertgruppe HMS/SHA

• Ekspertgruppe prosjektadministrasjon

• Ekspertgruppe vann- og miljøteknikk

• Ekspertgruppe tekniske installasjoner



Etablert tre nye møtearenaer i 2018

• RIFs Bygg- og eiendomsforum

• Nettverk for internjuristene

• HR–nettverk



Utarbeidelse av benchmark rapporter, veiledere etc. 

2018 1. Kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Totalt 10 2 3 2 3

• Konjunkturrapport høst/vinter

• Sector Review

• Lønnsstatistikk

• RIAS

• Veiledere



Utarbeidelse av benchmark rapporter, veiledere etc. 



RIF vant Bygg21s «Beste praksis»- pris

Juryens begrunnelse: 

«RIF har utviklet en forbilledlig praksis i hvordan de deler medlemmenes og landets beste kompetanse og praksis»



Hva blir sentralt i 2019? 



Kommune- og fylkestingsvalget 2019



• Jubileumsmottakelse og festmøte i 
Oslo Rådhus 29. oktober

• To kortfilmer om bransjens 
verdiskapningen 

• Lite tilbakeblikk på RIFs og 
bransjens utvikling

RIF 100 år i 2019



Følge opp pågående saker inn i 2019

✓Revisjon av standardkontraktene

✓Bruken av NS 8401 og 8402

✓Kampen mot innkjøp kun laveste pris

✓Fortsatt promotere Best Value

✓Få til større finansiell forutsigbarhet

✓Få ned transaksjonskostnader

✓Få til resultater gjennom «BAE- næringen SAMMEN 2020»



Juridiske rammevilkår 2018 (og litt om 2019)
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• Pågående komite for utarbeidelse av OPS-kontrakt for bygg.

• Ny standard på høring - NS 3418 Konkurransegrunnlag og 

ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

«NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer 
ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings-
og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. NS 3418 inneholder 
i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og 
rådgivningstjenester.»

• Dialog mellom bransje-organisasjonene og Standard Norge om 

revisjon av standardkontraktene innenfor for bygg og anlegg.

Standard Norge  - bransjekontrakter



Aktuelle temaer som diskuteres i regi av Standard Norge:

- Revisjon av rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402 ?

- Hva gjør vi med utviklingen av digital hverdag/BIM og kontraktene ?

- Egne entreprenørkontrakter for anlegg ?

- Egne entreprenørkontrakter for rehab-prosjekter ?

- Samspillskontrakter ? 



NS 8402NS 8401

Vedtatt2000

Reklamasjonsfrister 
oppdatert

2007

Ansvarsbegrensninger
hevet fra kr. 3/9 mill. til 
60G/150G

2010

Initiativ fra 
entreprenørene om 
revisjon

2018



EBA:

• Kontraktene blir større og mer kompliserte. Milliardkontrakter er vanlige.

• Byggherrene legger mer ansvar og risiko på entreprenørene
- Eks. gjennom totalentreprise, samspill og OPS
- Overføring av risiko for tidligere prosjekteringsmateriale

• Rådgiverne må ansvarliggjøres, 
- «harmonisere ansvaret»

- Objektivt ansvar, «fit for purpose»
- Høyere ansvarsbegrensninger ved prosjekteringsfeil enn 60G/150G

• Større grad av samhandling og hvor man har gått bort fra klart definerte grensesnitt mellom aktørene

• Digital hverdag. 
- Går bort fra fysiske arbeidstegninger
- BIM, web-hotell mv

• Konklusjon: Behov for snarlig revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402



RIF

• Løsninger for å forbedre kvalitet/leveranse/samarbeid må finnes andre steder enn de

alminnelige juridiske vilkårene. Det må fokuseres på kontraktens ytelsesdel,

samarbeid og hvordan innkjøp av rådgiver skjer

• Rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 er gode og velfungerende

bransjekontrakter for det store volumet av oppdrag som de dekker.

• Eventuelle utfordringer i totalentreprisekontrakten mellom byggherre og

totalentreprenør må løses ved revisjon av totalentreprisekontraktene.

• Økt samhandling og felles integrering kan ikke løses/reguleres alene i

rådgiverkontraktene. Må se på nye kontrakter med både entreprenør, rådgiver og

byggherre som parter. Det bør lages samspillskontrakter.

• Økt digital prosjektering og bruk av BIM vil på sikt medfører behov for mindre

revisjoner. Foreløpig kan dette håndteres ved å lage en felles BIM-protokoll som kan

brukes til alle NS-kontraktene for bygg- og anlegg.



35

2019

Møte sektorstyret
Standard Norge.
«Løypemelding».

Uenighet blant 
bransjeaktørene i 
SN om hvilke 
standarder som 
skal revideres og 
når

april 2019

SN har engasjert
Opinion til å 
gjennomføre en
spørreundersøkelse 
blant brukerne av 
standardene om 
revisjonsbehov

juni 2019 Okt. 2019

Arbeidsgruppe av 
bransjeaktører skal 
vurdere 
revisjonsbehov og 
rekkefølge. 
Rapport/innstilling 
til sektorstyret.

Første komite 
starter sitt arbeid med 
ny/revisjon standard

Veien videre

sept. 2019

Møte sektorstyret
Standard Norge.
Beslutte hva som skal 
revideres og rekkefølge.



2019

Møte sektorstyret
Standard Norge.
«Løypemelding».

Uenighet blant 
bransjeaktørene i 
SN om hvilke 
standarder som 
skal revideres og 
når

mars 2019

SN har engasjert
Opinion til å 
gjennomføre en
spørreundersøkelse 
blant brukerne av 
standardene om 
revisjonsbehov

juni 2019 Okt. 2019

Arbeidsgruppe av 
bransjeaktører skal 
vurdere 
revisjonsbehov og 
rekkefølge. 
Rapport/innstilling 
til sektorstyret.

Første komite 
starter sitt arbeid med 
ny/revisjon standard

Veien videre

sept. 2019

Møte sektorstyret
Standard Norge.
Beslutte hva som skal 
revideres og rekkefølge.

Kvantitativ del - spørreundersøkelse

Kvalitativ del – fokusgruppe



• SVV konsulentmal

• SVV mal for rammeavtaler

• SVV karakterbok

•    Bane NORs NTK-kontrakt

Andre kontraktsmaler / maler til kunder - 2018



• Bane NOR sine maler for rådgivningskontrakter

• Nye Veier sine maler for totalentreprise og totalentreprise med samspill

• Nye Veier sine bestemmelser/praksis knyttet til leverandørenes forsikring

• Nye Veiers IPL-modell  

• SVV skal lage ny kontrakt for store prosjekter – totalentreprise ++

Andre kontraktsmaler / maler til kunder - 2018



• Endringer saksforskriften for å erklære ansvarsrett eller 

sentral godkjenning 

• «Faglig ledelse» 

• Fagskole tilstrekkelig utdannelse for PRO tiltaksklasse 2

• Byggkvalitetutvalget

• Høringsuttalelser – Offentlige aktører som opptrer i 

markedet som leverandører.

• Dialog Sykehusinnkjøp ift bruk av kun lavest pris som 

tildelingskriterium

• Dialog Statsbygg ift bruk av kun lavest pris som 

tildelingskriterium. 

• Best Value

Annen dialog/kontakt/høring utad - 2018



• Anmodning om tolkningsuttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet om 

når prosjekteringsgruppe skal anses som selskap etter selskapsloven.

• Brev/henvendelser til enkeltkunder om ubalanserte kontrakter/avvikende 

kontraktsvilkår/uklare konkurransegrunnlag

- 2017     - 45

- 2018     - 22

- 2019 pt - 13

Annen dialog/kontakt/høring utad - 2018



Dato Kunde Kommentar

30.01.2019 Drammen kommune Ikke brukt NS-kontrakt, men egne avvikende vilkår. Konkurranse endret til å bruke NS 8401.

31.01.2019 Bane Nor Bruk av relevant prisindeks

08.02.2019 Trondheim kommune Enkelte avvik fra NS-kontrakt. Kontrakt endret

14.02.2019 Gjensidige Ikke brukt NS eller SSA. I ransonen for bruksområdet. Kun gjort mindre endringer

25.02.2019 Statsbygg Ikke brukt NS-standard, men generelle tjenestevilkår. Opplyst vil endre fremover i tid.

25.02.2019 Birkenes kommune/innkjøpskontoret Uklare avvik fra NS-standard. Kontrakt endret.

25.02.2019 Lillesand kommune Uklare vilkår/konkurransegrunnlag. 

Kontraktsvilkår presisert.

27.02.2019 Bane NOR Ikke benyttet NS 8404 i kontrolloppdrag. Opplyst vil vurdere innarbeiding av NS 8404 i systemet.

28.02.2019 Stavanger kommune Kvalifikasjonskrav om spesielle sertifiseringer og mulktsystem ved skifte av personell. Konkurransegrunnlag endret

12.03.2019 Flekkefjord kommune

v/Innkjøpskontoret

Uklart konkurransegrunnlag. Delvis endret

22.03.2019 Bergen kommune Avvik fra NS-kontrakter. + indeksregulering.

22.03.2019 Forsvarsbygg Ubalansert regulering av skifte av personell. Ikke endret

27.03.2019 Molde kommune mfl. v/ROR-innkjøp Enkelte avvik fra NS og indeksregulering



• Veileder GDPR

• Oppdatert mal for internavtale prosjekteringsgruppe

• Utarbeide veileder for samspill 

• Utarbeide mal for prosjektalliansekontrakt 

• Utarbeide BIM-tillegg/protokoll

Annet arbeid – maler/veiledere 2018/2019



• RIF besvarer en lang rekke spørsmål fra medlemmene om 

kontrakter/anskaffelse. Gjengangerspørsmål er.

1)  Kunder som ikke betaler

2) Uklare eller ubalanserte kontraktsvilkår/avvik fra 

standardkontrakter

3) Uklare konkurransegrunnlag

4) diverse: rettigheter prosjektmateriale, offentlig anskaffelser, 

kvalifikasjonskrav, underkonsulentforhold, RIFs kontraktsmaler, 

konkurs, rammeavtaler, prosjekteringsgrupper, forsikring, 

mengderisiko, totalentrepriser, offentlig ansvar

Enkelthenvendelser fra medlemsbedrifter 



Takk for meg! 

Spørsmål?


