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1. Formål 

Formålet med policyen er å sikre at alle bindende avtaler som inngås i Eidsiva har 

tilstrekkelig kvalitet, inngås skriftlig og at konserninterne avtaler inngås i 

overensstemmelse med armlengdeprinsippet. 

2. Målgruppe 

Denne policyen med tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i konsernet hvor 

Eidsiva har kontrollerende innflytelse enten gjennom eierskap og/eller avtaler, med 

mindre det er gjort unntak av konsernsjefen. Så langt mulig og hensiktsmessig skal 

policy også gjelde selskaper hvor Eidsiva har en eierandel på 50 prosent eller lavere.  

3. Prinsipper 

 Eidsivas selskaper skal opptre som profesjonelle avtaleparter, med god 

forretningsskikk, kvalitet og kompetanse i alle faser av avtaleprosessen.  

 Eidsiva skal følge Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forsyningsforskriften 

(FF) med unntak av Eidsiva Vannkraft AS, Eidsiva Marked AS, Eidsiva Bredbånd 

AS og Eidsiva Vekst AS med tilhørende datterselskap. 

 Alle avtaler skal være skriftlig. 

 Alle avtaler skal arkiveres i felles avtalearkiv. 

 Avtale skal foreligge før oppstart av leveransen eller avtaleforholdet.  

  

 Avtaler skal som hovedregel utarbeides av jurist enten som standard avtale eller 

ved engangsavtaler.  Den som signerer avtalen skal forsikre seg om 

kvalitetssikring av avtalen, herunder i vurdering av at avtalens format er effektiv 

og formålstjenlig.  

 Avtaler av mindre betydning (for eksempel interne avtaler av mindre størrelse 

eller kompleksitet innenfor kjente områder) bør kunne begrenses til juridisk 

kvalitetssikring av avtaleutformingen. 

 Alle avtaler skal være på norsk, med mindre det er gjort unntak av konsernsjef. 

 For konserninterne avtaler skal det dokumenteres gjennom bruk av anerkjente 

metoder (for eksempel OECDs retningslinjer) at priser i konserninterne avtaler er i 

henhold til armlengdeprinsippet. Det vil si at priser fastsettes som om 

interessefellesskap ikke forelå. Konserncontrollere bør involveres tidlig i 

prosessen. 

 

4. Roller og ansvar 

 Alle som signerer eller utformer avtaler må kjenne og følge vedtatt policy og 

retningslinjer. Enhver avtalesignering krever økonomisk fullmakt, jfr. Konsernets 

fullmaktsstruktur. 
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 For konserninterne avtaler er konsernstyring fagansvarlig, og skal sikre at det til 

enhver tid finnes oppdaterte retningslinjer som skal følges ved inngåelse av 

konserninterne avtaler. Fagansvaret innebærer ikke juridisk del. 

 Det vises for øvrig til policy for innkjøp, for definerte roller som skal ivaretas av 

konsernets innkjøpsavdeling. 

5. Oppdatering og rapportering 

Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen 

skal godkjennes av konsernsjef. Avvik på etterlevelse av policyen rapporteres fortløpende 

av operativ eier til konsernsjef. 

Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer og maler i forlengelsen av policyen. 

 

 


