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Til alle leverandører av varer og tjenester og andre
avtalepartnere til Roan og Åfjord kommuner
Kongen i statsråd vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Roan og Åfjord kommuner. Det vil
ha virkning fra 1. januar 2020. Fra da vil kommunene opphøre som to selvstendig juridiske
enheter. Kommunene blir en ny felles juridisk enhet, med navn Åfjord.
Sammenslåingen vil få konsekvenser for kontrakter som de enkelte kommunene enten har
inngått, eller planlegger å inngå. Det gjelder alle former for kontrakter. Inkludert avtaler
som omfatter vertskommunemodell, IKS eller kommunale foretak.
Det må gjøres en vurdering av alle avtaler som dagens kommuner har. Både med eksterne
aktører eller som interkommunale samarbeid.
I den forbindelse må det vurderes om avtalene skal videreføres som i dag. Eller om noen må
omgjøres, og da i ytterste konsekvens termineres.
Derfor må alle leverandører og samarbeidsparter se på dette skrivet som en oppsigelse
av kontrakt/avtaler i dagens form.

Varer og tjenester
For kontrakter som handler om anskaffelser av varer og/eller tjenester, er det gjeldende
kontrakt som er førende for den videre prosessen. I de aller fleste tilfeller vil det ikke være
behov for særlige endringer, annet enn signering av korrekt rettsobjekt. Dersom
sammenslåingen medfører behov for vesentlig endring av kontrakt, må det gjennomføres en
enkeltvis vurdering. Både av omfang og eventuelle endringer av opprinnelig karakter. NB:
Det er snakk om vesentlige endringer og at noen endringer alltid vil være tillatt i henhold til
innkjøpsdirektivet for offentlig anskaffelse. Enhetspriser vil det derimot ikke være mulig å
forhandle om i særlig grad. De oppfattes som en viktig del av kontraktsvilkårene og derav
vesentlig endring.
Når det gjelder rammeavtaler er de underlagt samme vurderingskrav. Men vurderingen av
omfanget av leveranse gir da langt større rom for endringer før det kan kategoriseres som
vesentlig endring.

Slike vurderinger kan som sagt ende med flere resultat. Men kommunene ser det som mest
sannsynlig at de fleste kontrakter kan videreføres som i dag. Da kan det også medføre at flere
leverandører av like eller tilsvarende produkter vil fortsette å levere til «Nye Åfjord». Men at
ulike leverandører leverer til ulike distrikt fram til kontrakten løper ut. I andre tilfeller med
lang kontraktstid og kompliserte bestiller-/leveranserutiner, vil det bli forhandlinger og mulig
terminering av en eller flere avtaler.

Derfor må alle leverandører se på dette skrivet som en oppsigelse av kontrakt/avtaler i
dagens form.

Interkommunale samarbeid og andre avtaler med lag og organisasjoner
På lik linje med kontrakter som omfatter varer og tjenester, må kommunen vurdere alle
interkommunale og andre samarbeidsavtaler med lag og organisasjoner. På enkelte områder
deltar både Roan og Åfjord kommuner på felles samarbeidsområder allerede i dag. Og de kan
derfor videreføres med mindre tilpasninger.
På andre områder er ikke dette tilfelle. Kommunene ser at det kan være ett eller flere
lignende interkommunale samarbeider som kan kjøres parallelt i den nye kommunen.
På den andre siden har flere av disse kontraktene/avtalene ikke en utløpsdato. Det kan føre
til uegnede skiller mellom leveranser. Vi ser også at mange med like eller tilsvarende
samarbeidsområder ikke er egnet for en felles kommune. Og det kan være områder der
kommunen finner det best å drifte tjenestene selv, utenfor et samarbeid.
På bakgrunn av dette kan avtaler/kontrakter av denne karakter bli vurdert opp mot terminering
i større grad enn ordinære produktkontrakter.
En nærmere gjennomgang av gjeldende avtaletekster må gjennomføres snarest mulig. Og da
i tett samarbeid med samarbeidspartene.

Av den grunn må alle selskap/samarbeidsformer se på dette skrivet som en oppsigelse av
kontrakt/avtaler i dagens form.

I de kontraktene/avtalene der oppsigelsestid/endringsvarsel ikke er avtalt spesifikt, viser Roan
og Åfjord kommuner til følgende hjemler:

Interkommunale samarbeid generelt - til kommunelovens § 27.
For vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens kapittel 5A - til § 28-1 bokstav i.
Ved IKS (interkommunale selskap) – lov om interkommunale selskaper («IKS loven»)
Ved avtalebasert samarbeid uten særskilt lovhjemling – forhandles enkeltvis mellom
avtaleparter
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Generelt
Dette brevet sendes til alle kjente leverandører og samarbeidspartnere. I tillegg kunngjøres
brevet i lokale medier og Norsk Lysningsblad. Det lenkes videre til dette skrivet til
kommunens hjemmeside.
Med dette betrakter Roan og Åfjord kommuner å ha oppfylt varslingsplikten i henhold til
lov og forskrift, og god praksis.
Vi som kunde/samarbeidspart er interessert i en god dialog og godt samarbeid med
leverandører/ samarbeidspartnere i den videre prosessen, og ser fram til dette.

Kontakt
Vi ber alle som har eller mener de har en avtale som beskrevet tidligere med dagens
kommuner, om å ta kontakt med kommunen(e) det gjelder.

Benytt følgende kontaktinformasjon:
Roan – 72 51 00 00, postmottak@roan.kommune.no
Åfjord – 725 32 300, postmottak@afjord.kommune.no

Dere vil da settes i kontakt med riktig vedkommende hos kommunen.
Ingen kontrakter blir automatisk videreført. Så det er viktig at også leverandører identifiserer
behov for vurdering av kontrakter. Si fra i god tid før 1. januar 2020.

Underskrifter:

For Åfjord:

For Roan:

Rådmann Per Ola Johansen

Rådmann Roy Bjarne Hemmingsen
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