
 

Sensorveiledning, JUS5940 H2018 

1. Oppgaven 

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: 
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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. 
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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 stillet et kvalifikasjonskrav som går ut på at leverandøren må ha 

kunstfaglig utdanning «minst på masternivå», kan det ikke gi uttelling ved evalueringen 

mot tildelingskriteriene 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. 

 

2. Læringskravene 

Emnet er presentert på fakultetets nettsider, her finner vi følgende: 

 

«Emnet «Offentlige anskaffelser» gir studentene innsikt i, og forståelse av, grunnleggende 

anskaffelsesrettslige problemstillinger og hvordan regelverket om offentlige anskaffelser håndterer 

disse. Emnet gir også en innføring i samspillet mellom EU/EØS-reglene om fri bevegelighet og om 

statsstøtte der offentlige myndigheter opptrer som markedsaktører. 

 

Etter emnet skal studenten kunne identifisere, drøfte og løse rettsspørsmål anskaffelsesregelverket, så 

vel det norske som det internasjonale det er utslag av, gir grunnlag for. 

 

Kunnskap 

 

Studenten skal: 

 

 ha innsikt i problemstillinger regulering av offentlige anskaffelser gir grunnlag for 

 forstå grunnleggende trekk ved regelverket om offentlige anskaffelser 
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 kjenne til kravene til anskaffelsesprosesser og virkningene av brudd på disse 

 ha kjennskap til den internasjonale forankringen til regelverket om offentlige anskaffelser 

 forstå regelverkets samvirke med alminnelige forvaltningsrettslige og kontraktsrettslige regler 

 

Ferdigheter 

 

Studenten skal 

 

 kunne anvende regelverket 

 kunne gi anbefalinger om hvordan anskaffelser kan foretas 

 kunne analysere og løse rettsspørsmål regelverket gir grunnlag for 

 

Generell kompetanse 

 

Studenten skal 

 

 få blikk for samspill mellom regler som befinner seg på ulike nivåer 

 kunne anvende innsikter rettskildemateriale og faglitteratur på andre språk enn norsk gir til 

tolkningen og anvendelsen av bestemmelser gitt av norske myndigheter» 

 

 

Hovedlitteraturen er: 

 

Arnesen, Finn og Halvard Haukeland Fredriksen: Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene – 

etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-linjen, Tidsskrift for forretningsjus 2017 s. 169 til 

196. ISSN print 0805-4355, online 0809-9510 

 

Goller, Morten m.fl.: Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, Gyldendal 2017. ISBN 978-82-

0550471-4 

 

Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud: Entrepriserett, Universitetsforlaget 2014. ISBN 978-82-15-

01919-2, kapittel 22 

 

Hammersvik, Simen: Tilgi våre synder  … Om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige 

anskaffelser, MarIus nr. 445, Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868 

 

Hammersvik, Simen: Article 65(1) Public procurement, i Arnesen, Haukeland Fredriksen, Graver, 

Mestad and Vedder: Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos 

Verlagsgesellschaft 2018.  ISBN 978-3-8487-3219-7 

 

Nærings- og fiskeridepartementet, Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, avsnittene 2 til 7. 

Tilgjengelig på regjeringens nettsider 

 

Svor, Per Ole: Avtalefrihet ved anskaffelser. Om adgangen til å endre inngåtte kontrakter omfattet av 

regelverket om offentlige anskaffelser. MarIus nr. 479, Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868 

 

Trygstad, Kristian Jåtog: Tildeling av offentlige kontrakter, 2. utgave Gyldendal 2017. ISBN 978-82-

0547763-6. Unntatt kapitlene 26 til 29 

 

3. Nærmere om oppgaven 
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3.1 Innledning 

Kandidatene skal drøfte og avgjøre om Storvik kommune har brutt regelverket om 

offentlige anskaffelser. Bortsett fra en henvisning til foa § 24-8, vises det ikke til noen 

bestemmelser i oppgaveteksten. En del av prøven er derfor å finne de reglene 

kommunens atferd skal vurderes mot. 

Konkurransen er lyst ut som en åpen anbudskonkurranse. Dette er en av de 

anskaffelsesprosedyrene nevnt i foa § 13-1 som kan anvendes ved anskaffelser over EØS-

terskelverdiene, og også kommunens henvisning til foa § 24-8 kan indikere at 

anskaffelsen følger reglene i foa del III. Det opplyses imidlertid at anskaffelsens verdi er 

anslått til å være mellom kr. 500 000 og kr. 750 000. Dette er under EØS-terskel, og 

reiser spørsmålet om hvilke bestemmelser i forskriften som kommer til anvendelse. Dette 

spørsmålet var ikke intendert fra oppgavegiver, og skyldes at «pr. år» etter verdiestimatet 

har falt ut. Flere kandidater ser spørsmålet, og noen løser det slik at de problemstillinger 

oppgaven reiser drøftes med grunnlag i bestemmelsene i del III, mens andre velger å løse 

etter bestemmelsene i del II. De som velger å løse etter del II legger avgjørende vekt på 

anskaffelsens anslåtte verdi, mens noen av de som løser etter del III ser det slik at 

kommunen ved å velge en konkurranseform som er regulert i foa del III også har 

underkastet seg de regler foa del III gir for slike konkurranser. Valget har etter det jeg kan 

se ikke videre betydning for hvilke problemstillinger oppgaven gir oppfordring til å 

drøfte, og besvarelsene bør derfor vurderes på grunnlag av de premisser kandidatene selv 

legger. Det bør ikke trekkes dersom kandidaten ikke ser problemstillingen eller håndterer 

den på en mindre god måte, samtidig vil en identifisering av spørsmålet, med tilhørende 

forstandig løsning av det, gi en viss uttelling. 

Noen av de kandidatene som finner at forskriften del III kommer til anvendelse, 

problematiserer at kunngjøringen skjedde i Doffin, men peker på at Doffin etter foa § 21-

1 (1) skal videresende kunngjøringene til TED-basen. Dette er selvfølgelig utmerket, men 

de kandidater som ikke ser dette spørsmålet, bør heller ikke her trekkes. Hverken partenes 

anførsler eller oppgaveteksten for øvrig gir oppfordring til å drøfte om det foreligger 

brudd på kunngjøringsplikten. 

 

3.2 De enkelte spørsmålene 

3.2.1 Avvisningen av Besøk Bakkestrand 

Besøk Bakkestrands tilbud manglet bilaget som skulle inneholde oppdragsforståelsen 

ikke var levert, og ble avvist under henvisning til foa § 24-8 (1) b). 

Ordlyden passer ikke så godt på de tilfellene der et tilbud mangler bilag, og kan hende 

hadde det vært mer dekkende om kommunen hadde vist til foa § 24-8 (2) a) eller e). Noen 

Besøk Bakkestrand har imidlertid anført at kommunen skule benyttet avklaringsadgnagen 

regelverket gir. Fremgangsmåten ved avvisning er angitt i foa § 9-7/24-10. De kandiater 

som har lagt til grunn at anskaffelsen følger foa del II, bør ta utgangspunkt i § 9-7(2) som 
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bestemmer at avgjørelsen om avvisning kan utsettes til det er gjennomført en dialog med 

leverandøren. Det fremgår imidlertid av anbudsgrunnlaget at anskaffelsen skal 

gjennomføres som en anbudskonkurranse, og dermed er det ikke angitt i 

anbudsdokumentene at det er planlagt dialog med leverandørene, snarere tvert i mot, jf. 

for så vidt foa § 9-3 (3). Dette reiser spørsmålet om avklaring er utelukket. Svaret på 

dette må etter mitt syn være nei, det er liten grunn til at adgangen til å foreta avklaringer i 

anbudskonkurranser der anskaffelsens anslåtte verdi er under EØS-terskel skal være 

snevrere enn der anskaffelsens følger foa del III. 

Eter foa § 24-10 (2) kan kommunen utsette avvisningsavgjørelsen til etter at det er 

foretatt slike avklaringer § 23-5 tillater. Etter foa § 23-5 kan oppdragsgiver skriftlig be 

leverandørene ettersende, supplere, avklare eller utfylle mottatte opplysninger og 

dokumentasjon dersom «bestemte opplysninger eller dokumenter mangler». Det er sikker 

rett at slik avklaring § 23-3 åpner for, kan gjelde alle sider ved tilbudet. Bilaget som angir 

Besøk Bakkestrands oppdragsforståelse mangler. Det er dermed ingen tvil om at 

avklaringsadgang i utgangpunktet foreligger. Det følger imidlertid at foa § 23-5 (2) at 

ettersending ikke kan medføre at tilbudet forbedres. Faktum i oppgaven er kan hende ikke 

helt entydig, men legger man til grunn at oppdragsforståelsen var nedfelt på 

tilbudstidspunktet, slik at det skyldes en glipp at det ikke var vedlagt tilbudet, er det klart 

at tilbudet ikke forbedres ved en ettersendelse. Annerledes blir det om man legger til 

grunn at oppdragsforståelsen ikke eksisterte på tilbudstidspunktet. Da synes det klart at 

det ikke er adgang til å be om at den ettersendes, i realiteten utarbeides, nå. Den samme 

løsningen som den som følger av foa-23-5 må man etter mitt syn kunne legge til grunn 

der det dreier seg om en anbudskonkurranse om en anskaffelse med anslått verdi under 

EØS-terskel. 

Anskaffelsesreglene gir etter dette kommunen adgang til å be Besøk Bakkestrand 

ettersende dokumentet med oppdragsforståelsen. Dette er imidlertid ikke ensbetydende 

med at det var et regelbrudd å avvise uten å benytte denne adgangen. En eventuell plikt til 

å benytte en adgang anskaffelsesregelverket gir, må derfor følge av et annet 

rettsgrunnlag. I Rt. 2009 s. 1356, som gjaldt et krav på inngående merverdiavgift og 

spørsmålet om staten var avskåret fra å gjøre foreldelse gjeldende, fant Høyesterett at der 

statens private autonomi danner grunnlaget for statens opptreden, vil handlefriheten for 

staten  

 

«i tillegg være begrenset av en del offentligrettslige skranker, både når det gjelder kompetanse, 

saksbehandling og innhold. Jeg nevner – som eksempler – de alminnelige regler om habilitet og 

veiledningsplikt, det ulovfestede kravet om forsvarlig saksbehandling, og myndighetsmisbrukslærens 

forbud mot usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet. I det hele har jeg som utgangspunkt at staten 

forventes å utøve også sin private autonomi i tråd med god forvaltningsskikk. Ut fra mitt syn på saken 

har jeg ikke foranledning til å utvikle dette ytterligere». (avsnitt 31) 

 

Dette er fulgt opp i senere avgjørelser, senest i Rt. 2015 s. 795. Spørsmålet etter dette 

blir om det ulovfestede kravet om forsvarlig saksbehandling, eventuelt sammenholdt med 

uttalelsene i anskaffelsesloven § 1 om at loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets 
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ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet slik at allmennheten har tillitt 

til at offentlige anskaffelser skjer på samfunnstjenlig måte, krever at kommunen benytter 

den adgangen den har i en sak som den foreliggende. Hva kandidatene faller ned på, er 

underordnet. Momenter i drøftelsen kan være at det dreier seg om emn konkurranse med 

få deltakere – en avvisning av én reduserer konkurransen betraktelig. Et annet argument 

kan være at faktum ikke gir holdepunkter for å anta at en bruk av avklaringsadgangen vil 

påføre kommunen ekstra ressursbruk av noe omfang. Et motargument kan være at det er 

sikker rett at den enkelte leverandør bærer risikoen for at hans tilbud er i samsvar med 

konkurransegrunnlaget. 

Som sagt er det uten betydning hva kandidatene faller ned på her, men de kandidatene 

som ser, og drøfter, at utøvelsen av det skjønnet anskaffelsesregelverket gir må utøves 

innenfor de rammene som følger av andre rettsregler, skal gis uttelling, jf. for så vidt 

femte kulepunkt i angivelsen av kunnskapskravene i emnet. 

 

 

3.2.2 Avvisning på grunn av urimelig konkurransefordel? 

Etter foa § 9-5 (1) c)/§ 24-2 (1) d) skal oppdragsgiver avvise en leverandør som har 

deltatt i forberedelsen av konkurransen og med dette oppnådd en urimelig 

konkurransefordel som ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak. Adgangen til å 

involvere andre i forberedelsen av anskaffelsen fremgår av foa §§ 8-1og 8-2/§§ 12-1 og 

12-2. 

Peder Ås og Marthe Kirkerud har ledende stillinger i henholdsvis 

Turistmagnetfabrikken AS og Kunstkonsulentene AS, og må klart identifiseres med 

disse. Ås og Kirkerud har sittet i samarbeidsutvalget kommunen nedsatte, og dette 

utvalgets arbeid var en del av forberedelsen av konkurransen. Arbeidet i 

referansegruppen, og debatten i lokalavisen «Gjenlyden» er nevnt i 

konkurransegrunnlaget. Spørsmålene kandidatene må drøfte er om Ås og Kirkeruds 

deltakelse i samarbeidsgruppen har gitt Turistmagnetfabrikken og Kunstkonsulentene en 

urimelig konkurransefordel, og, hvis ja, om denne fordelen er avhjulpet gjennom 

konkurransegrunnlagets henvisning til gruppens arbeid og debatten i «Gjenlyden». 

Konkurransefordelen de to foretakene eventuelt har fått, ligger vel på tre kanter. For 

det første har de, gjennom arbeidet i gruppen tidligere enn andre kunnet innrette seg mot 

at det ville kunne skje en anskaffelse. For det annet har arbeidet i gruppen gitt mulighet til 

å påvirke beskrivelsen av hva som skal anskaffes, og for det tredje kan arbeidet i gruppen 

ha gitt innsikt i hva kommunen vil legge vekt på ved vurderingene under 

tildelingskriteriene, og da særlig kriteriet «Oppdragsforståelse». Det kan være liten tvil 

om at dette har gitt en konkurransefordel, og spørsmålet er om den er urimelig. Her gir 

ikke faktum i oppgaven kandidatene noe særlig å spille på, men etter mitt syn ligger det 

nær å se det slik at foretakene har fått en urimelig konkurransefordel. Kommunens 
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anførsel om at Ås og Kirkerud hadde vært vanskelige å samarbeide med, kan ikke føre 

frem. 

Det neste spørsmålet blir om konkurransefordelen er avhjulpet. De «avhjelpstiltakene» 

som er truffet er konkurransegrunnlagets omtale av arbeidet i gruppen og henvisning til 

debatten i «Gjenlyden». Ved vurderingen av om avhjelpstiltakene er tilstrekkelige, kan 

det være hensiktsmessig å sammenholde med avhjelpstiltakene nevnt i foa § 8-2 (2)/§ 12-

2 (2), og konklusjonen blir vel helst at det ikke er tilstrekkelig til å avhjelpe 

konkurransefordelen at konkurransegrunnlaget nevner arbeidet i gruppen og debatten i 

«Gjenlyden».  

Konklusjonen her blir da at kommunen begikk en feil da den ikke avviste tilbudene fra 

henholdsvis Turistmagnetfabrikken og Kunstkonsulentene. 

 

3.2.3 For skjønnspregete tildelingskriterier? 

Det følger av foa § 8-11 (2)/§ 18-1 (5) at tildelingskriteriene ikke må være så 

skjønnspregede at gir oppdragsgiver en ubegrenset valgfrihet. Besøk Bakkestrand har 

anført at når pris teller så lite som 20 % og kompetanse hos tilbudt personell og 

oppdragsforståelse teller så mye som 40 % hver, har kommunen i realiteten gitt seg selv 

ubegrenset valgfrihet. Denne anførselen, som bør kunne behandles kort, kan ikke føre 

frem. Her er det nok å vise til foa § 18-1 (3) som nevner tildelingskriterier som minner 

om dem som er brukt som eksempler. 

Konklusjonen her bør nok bli at kommunen ikke har brutt anskaffelsesregelverket ved 

å anvende de aktuelle tildelingskriteriene. 

 

3.2.4 Tildelingsvurderingen  

I tildelingsvurderingen har kommunen lagt avgjørende vekt på kompetansen til tilbudt 

personell. Etter foa § 18-1 (3) c) kan man ved tildelingsvurderingen legge vekt på tilbudt 

personells kvalifikasjoner og erfaring dersom «kvaliteten på bemanningen er av stor 

betydning for utførelsen av kontrakten». For anskaffelser under EØS-terskel, følger det 

av foa § 8-11 (3) at oppdragsgiver kan bruke det samme vurderingstemaet både som 

kvalifikasjonskrav og som tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har 

tilknytning til leveransen. Forskriften er her langt på vei en kodifisering av EU-

domstolens avgjørelse i C-601/13 Ambisig, og noen kandidater vil kanskje også nevne C-

532/06 Lianakis, og 31/87 Beentjes. 

Det vurderingstemaet foa § 8-11 (3)/§ 18-1 (3) gir anvisning på, er om kvaliteten på 

bemanningen er av stor betydning for utførelsen av kontrakten.  Det kan nok diskuteres 

om det er noen nyanseforskjeller mellom foa § 8-11 (3) og foa § 18-1 (3), men de spiller 

ingen rolle her. Anskaffelsen gelder, utvikling, drift og markedsføring av turistrettede 

aktiviteter der «Kunstnerbyen Bakkestrand» står i sentrum. Dette er en anskaffelse der 

kompetansen til det tilbudte personellet klart vil være av betydning. 

Konkurransegrunnlaget må også forstås slik at kompetanse ikke bare er et 
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kvalifikasjonskrav, men også et tildelingskriterium. Noen kandidater vil kanskje nevne C-

601/13 Ambisig i denne sammenhengen. Her påpeker EU-domstolen, i avsnittene 31 og 

32, følgende: 

 

«Kvaliteten af gennemførelsen af en offentlig kontrakt kan på afgørende vis være afhængig af den 

faglige formåen hos de personer, der er pålagt at gennemføre den. Denne formåen udgøres af deres 

faglige erfaring og deres uddannelse. 

 

Dette gælder så meget desto mere, når den ydelse, der er genstand for kontrakten, er af intellektuel art 

og som i hovedsagen vedrører uddannelses- og konsulentydelser.» 

 

Disse synspunktene lar seg temmelig greit overføre til vår sak, og konklusjonen må bli 

at kommunene ikke brøt anskaffelsesregelverket når den la vekt på de formelle 

kvalifikasjonene Oda Kielland hadde ut over kunstfaglig utdanning på masternivå. Det er 

vel ikke å forvente at noen kandidater tar fatt i det lille ekstramomentet som ligger i at 

Edvard Munch var en vel etablert kunstner på den tiden Bakkestrand var tilholdssted for 

store kunstnere. Asger Jorn var en dansk kunstner, født i 1914 og død i 1973, som under 

et besøk i Norge like etter 2. verdenskrig ble sterkt grepet av Munchs kunst og motiver. 

 

3.3 Vurderingen av besvarelsene 

Oppgaven er krevende i den forstand at kandidatene ikke får videre hjelp til å finne frem 

de rettslige grunnlagene for anførslene om regelbrudd. Samtidig må drøftelsene relatere 

til slike grunnlag for å passere. 

Når man først har funnet de rettslige grunnlagene, byr neppe drøftelsene på de helt 

store utfordringene. De kanskje mest krevende spørsmålene oppstår i forbindelse med 

avvisningen av Besøk Bakkestrand – her må kandidatene ikke bare tolke og anvende 

anskaffelseslov og -forskrift, men også se at andre regler kan stille krav til kommunens 

bruk av en adgang anskaffelsesregelverket gir. 

 

 

Finn Arnesen 


