
 
 

Sist oppdatert 23.2.2011 

Standardvilkår for konsulentoppdrag 

 
1. Avtalepart 
Med Konsulenten menes i denne avtalen BDO AS, organisasjonsnr. 993 606 650. 

2. Rettigheter til resultater og bruk av Konsulentens leveranse 
Kunden har full eiendomsrett til ethvert resultat av arbeid utført i henhold til denne avtale. Konsulenten kan fritt 
utnytte de erfaringer, metoder og teknikker som opparbeides og eventuelt utvikles gjennom oppdraget såfremt 
ikke annet eksplisitt er avtalt mellom partene. Konsulenten kan imidlertid ikke uten Kundens skriftlige samtykke 
utlevere konkrete arbeidsresultater til tredjepart. 

Med mindre annet er særskilt avtalt er Konsulentens leveranse – herunder eventuelle rapporter – kun ment til 
internt bruk hos Kunden og da til det formål som fremgår av engasjementbrevet eller avtalen for det enkelte 
oppdrag. Konsulenten fraskriver seg ethvert ansvar for tredjeparts bruk av leveranser og rapport. Ansvar og 
omkostninger som følge av ethvert krav fra tredjepart, herunder som følge av uberettiget eksternt bruk av 
rapporten eller øvrige leveranser, skal fullt ut påhvile Kunden.  

3. Taushetsplikt 
Konsulenten skal vise tilbørlig aktsomhet ved behandling av informasjon av konfidensiell og/eller fortrolig art som 
han blir kjent med i forbindelse med oppdraget. Denne avtalen er et fortrolig dokument mellom partene. 

4. Medarbeidere 
Kunden kan ikke tilby Konsulentens medarbeidere fast stilling hos Kunden før tidligst 12 måneder etter at 
oppdraget er avsluttet.  

5. Oppsigelse 
For det enkelte oppdrag/avrop gjelder at avtalen gjelder til konsulentsoppdraget er fullført, dog slik at oppdraget 
skriftlig kan sies opp av Kunden med 30 dagers varsel mot at Kunden betaler Konsulenten avtalt vederlag for arbeid 
som er utført, og erstatning for økonomisk tap som følge av at oppdraget bortfaller. Dersom Kunden endrer 
oppdragets innhold eller omfang vesentlig, kan Konsulenten si opp avtalen med 30 dagers varsel mot å fullføre 
påbegynt arbeid. 

6. Endringer/tillegg til avtalen 
Endringer i avtalt konsulentbistand skal avtales skriftlig. 

7. Erstatningsansvar 
Partene kan kun pålegges erstatningsansvar for økonomiske tap som er en direkte, faktisk og forutsigbar følge av at 
en forsettlig eller grovt uaktsomt har handlet i strid med klare forutsetninger for den inngåtte kontrakt. Ansvaret 
for Konsulenten begrenses oppad til det i oppdraget til enhver tid påløpte honorar. For rammeavtaler er ansvaret 
oppad begrenset til det i avropet til enhver tid påløpte honorar. Konsulenten kan ikke holdes ansvarlig for 
eventuelle selvstendige tredjeparters leveranser som gjennomføres parallelt med Konsulentens leveranse. 

8. Ansvaret for underlagsinformasjon 
Kunden er innforstått med at den informasjon som han utleverer eller videreformidler til Konsulenten kan være 
avgjørende for kvaliteten på Konsulentens leveranser. Konsulenten vil som ledd i sitt arbeid gjøre en rimelighets-
vurdering av den informasjonen som mottas, men vil – om ikke annet er særskilt avtalt – ikke foreta noen form for 
verifisering av informasjonen. Konsulenten har uansett ikke ansvar for eventuelle mangler og/eller feil ved 
leveransen som måtte være en følge av at mottatt informasjon ikke er fullstendig, korrekt eller oppdatert. 

9. Informasjonsrisiko 
Med mindre annet særskilt avtales, er partene enige om at all skriftlig informasjon, også konfidensiell informasjon, 
kan oversendes ved bruk av e-post eller på annen måte utveksles elektronisk. Kunden kjenner til og aksepterer den 
risiko som er knyttet til slik elektronisk informasjonsutveksling. Uavhengig av dette er partene ansvarlige for på 
hver sin side å sørge for at vanlige forholdsregler ved elektronisk informasjonsutveksling blir ivaretatt, herunder at 
en har installert, og holder oppdatert, adekvat programvare for virusbeskyttelse og lignende. 

10. Bruk av oppdraget i referanseøyemed 
Konsulenten gis anledning til i salgsøyemed å referere i generelle vendinger til de oppdrag som gjennomføres under 
denne avtalen, så langt det ikke bryter med denne avtalens regler om taushetsplikt/ konfidensialitet. 

11. Force Majeure 
Streik, lockout, krig, brann, ulykke eller andre forhold som betraktes som force majeure, samt hendelser som 
partene ikke har kontroll over og som forhindrer, forsinker eller vanskeliggjør gjennomføring av oppdrag, 
berettiger partene til en rimelig utvidelse av tidsfrister eller til helt å innstille oppdraget uten å bli ansvarlige 
overfor den annen part. 

12. Voldgift 
Tvist mellom partene om tolkninger av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike 
forhandlinger fram innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig 
virkning ved voldgift i Norge etter norske prosessregler.  


