
JUS5940 høst 2018 

 

I Storvik kommune ligger den lille byen Bakkestrand. Her skjer det ikke mye i dag, men byen er kjent 
for at store kunstnere hadde tilhold her på slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet. 
En vandring i byen og traktene rundt, er en vandring i kunstnernes motiver og inspirasjonskilder. 

For noen år siden etablerte kommunen en ordning der kunstnere kunne leie atelierer og verksteder 
for en rimelig penge, og kommunen leide også ut flere «kunstnerboliger» rimelig. Dette har gjort at 
Bakkestrand igjen med en viss rett kan kalle seg «Kunstnerbyen». Tilstrømmingen av turister var 
likevel ikke stor, og kommunen satte derfor ned et samarbeidsutvalg bestående av turistsjefen, en 
kurator fra fylkesmuseet, kunstkonsulenten Marthe Kirkerud og Peder Ås. Marthe Kirkerud er eneste 
aksjonær og daglig leder av Kunstkonsulentene AS. Peder Ås er tidligere turistsjef i Storvik kommune, 
og nå daglig leder i selskapet Turistmagnetfabrikken AS. 

Etter ett år har samarbeidsutvalget hatt åtte møter, og utvalgets ideer og forslag har blitt debattert i 
lokalavisen «Gjenlyden». Kommunen finner da tiden moden til å kunngjøre en tilbudsforespørsel i 
Doffin. Anskaffelsen gjelder utvikling, drift og markedsføring av turistrettede aktiviteter der 
«Kunstnerbyen Bakkestrand» står i sentrum. Avtalen har en varighet på fire år, med mulighet for 
forlengelse i ytterligere ett, og det fremgår av konkurransegrunnlaget at avtalen har en estimert 
verdi på mellom kr. 500 000 og kr. 750 000 eks mva. 

Anskaffelsen skal gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse, og det var blant annet stilt 
følgende kvalifikasjonskrav til leverandøren: 

Kvalifikasjonskrav Dokumentasjonskrav 

Leverandøren må ha tilstrekkelig kompetanse 
til å kunne gjennomføre oppdraget på en god 
måte 

Kunstfaglig utdanning minst på masternivå, 
fullført diplommarkedsførerstudium i reiseliv og 
serviceledelse 

  

Det fremgikk videre av konkurransegrunnlaget at tildelingen ville skje etter en vurdering av hvilket 
tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier: 

Tildelingskriterium Vekt Dokumentasjonskrav 

Pris 20 Utfylt bilag 5 til kontrakt, «Pris 
og prisbestemmelser» 

Kompetanse hos tilbudt 
personell 

40 CV og referanseliste 

Oppdragsforståelse 40 Utfylt bilag 2 til kontrakt, 
«Leverandørens beskrivelse av 
oppdraget» 

  

Arbeidet i referansegruppen og debatten i «Gjenlyden» var nevnt i konkurransegrunnlaget som noe 
av bakgrunnen for tilbudsforespørselen. 

Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn tilbud fra tre leverandører. Disse var 
Kunstkonsulentene AS, Turistmagnetfabrikken AS og Besøk Bakkestrand AS. 



Tilbudet fra Besøk Bakkestrand ble avvist med henvisning til forskrift om offentlige anskaffelser (foa) 
§ 24-8 (1) bokstav b). Begrunnelsen var at bilag 2 til kontrakten «Leverandørens oppdragsforståelse» 
ikke var levert. 

Kommunen meddelte samtidig deltakerne i konkurransen at den hadde til hensikt å inngå kontrakt 
med Kunstkonsulentene AS. Kommunen begrunnet dette med at forskjellen i pris mellom tilbudet til 
Kunstkonsulentene AS og tilbudet til Turistmagnetfabrikken AS, var liten – henholdsvis kr. 740 000 
mot kr. 720 000, at Kunstkonsulentenes oppdragsforståelse var noe mer overbevisende enn 
Turistmagnetfabrikken, men at det virkelig avgjørende var kompetansen til det personellet 
Kunstkonsulentene tilbød. Kunstkonsulentene hadde nemlig ikke bare tilbudt Lars Holm, som er 
diplommarkedsfører i reiseliv og serviceledelse, men også Oda Kielland. Oda Kielland er en anerkjent 
kunstner med tilhørighet i Bakkestrand, hun har en mastergrad i kunsthistorie og visuelle studier fra 
Universitetet i Oslo, og en doktorgrad på en avhandling om Asger Jorn og Edvard Munch. 

Både Besøk Bakkestrand AS og Turistmagnetfabrikken AS brakte begge saken inn for klagenemnda 
for offentlige anskaffelser. 

Her anførte Besøk Bakkestrand at Storvik brøt anskaffelsesregelverket ved uten videre å avvise deres 
tilbud. Kommunen skulle, hevdet Besøk Bakkestrand, gitt dem mulighet til å ettersende 
oppdragsbeskrivelsen. Storvik kommune har bestridt dette under henvisning til at selv om 
anskaffelsesregelverket skulle adgang til å foreta avklaringer, er denne adgangen avskåret når det 
som her dreier seg om en åpen anbudskonkurranse. Dessuten, hevdet kommunen, ville en 
ettersendelse av oppdragsbeskrivelsen i en konkurranse som denne der oppdragsforståelsen teller så 
tungt ved evalueringen, medføre en forbedring av tilbudet og dermed være utelukket. Endelig gjorde 
kommunen gjeldende at selv om det skulle foreligge en adgang til å foreta avklaring, forelå det ingen 
plikt til det. Det ikke å benytte adgangen, kan da ikke være et brudd på anskaffelsesregelverket. 

Besøk Bakkestrand anførte videre at tilbudene fra Kunstkonsulentene og Turistmagnetfabrikken 
skulle vært avvist fordi de ved å være representert i referansegruppen kommunen nedsatte i forkant 
av anskaffelsen hadde fått en urimelig konkurransefordel. Til dette repliserte kommunen at når 
konkurransegrunnlaget nevnte at det hadde vært en slik referansegruppe, og dessuten nevnte 
debatten i «Gjenlyden», utjevnet dette de eventuelle fordeler deltakelsen i referansegruppen kunne 
ha gitt. Deltakelsen hadde, mente kommunen, rent faktisk heller ikke gitt disse selskapene noen 
fordel, siden både Marthe Kirkerud og Peder Ås hadde vært temmelig vanskelige å samarbeide med. 

Endelig anførte Besøk Bakkestrand at tildelingskriteriene, ved å legge så liten vekt på pris og så stor 
vekt på størrelser som «kompetanse hos tilbudt personell» og «oppdragsforståelse», i realiteten er 
så skjønnspregete at de gir kommunen en ubegrenset valgfrihet. Kommunen var uenig i dette, og 
fremholdt at «kompetanse hos tilbudt personell» er en temmelig objektiv størrelse og at heller ikke 
tildelingskriteriet «oppdragsforståelse» er så skjønnspreget at det gir ubegrenset valgfrihet. Dessuten 
hevdet kommunen, må tildelingskriteriene ses i sammenheng. 

Turistmagnetfabrikken anførte at Storvik brøt anskaffelsesregelverket ved å legge vekt på de formelle 
kvalifikasjonene Oda Kielland hadde ut over kunstfaglig utdanning på masternivå. Når det er satt et 
kvalifikasjonskrav som går ut på at leverandøren må ha kunstfaglig utdanning «minst på masternivå», 
kan det ikke gi uttelling ved evalueringen at tilbudt personell har høyere kvalifikasjoner. Kommunen 
bestred at det ikke var adgang til å legge vekt på de særlige gode kvalifikasjonene til Oda Kielland når 
det som her dreier seg om en anskaffelse der bemanningen er av betydning for utførelsen av 
oppdraget. 

Drøft og avgjør om Storvik kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser. 

 


