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#1 Nyheter fra lovgiver

#2 Nyheter fra EU, EU-domstolen og EFTA-domstolen

#3 Nyheter i praksis fra norske domstoler

#4 Nyheter i praksis fra KOFA



Nyheter fra lovgiver
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Nyheter fra lovgiver
• Oppfølging av Meld.St.22 (2018-2019) Smartere Innkjøp – effektive og 

profesjonelle offentlige anskaffelser

• Utredning om effekten av store kontrakter (mai 2020)

• Fordeler og ulemper ved store kontrakter varierer

• Eks. Hotellmarkedet:
Både hensynet til behovsdekning/kostnad i den enkelte anskaffelsen, og konkurranse 
på lang sikt, taler for at anskaffelser av hotelltjenester som hovedregel bør deles opp
per lokasjon (geografisk) og per tjenestetype (overnatting vs. kurs- og 
konferansetjenester)

• Felles kjøreregler for anskaffelser

• Beste praksis i samarbeid med næringsliv og offentlige oppdragsgivere

• Publiseres på anskaffelser.no om kort tid
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Nyheter fra lovgiver forts.
• Reservasjonsrett for ideelle organisasjoner, jf. FOA § 30-2a

• NFD vedtok 19.2.2020 nye forskriftsbestemmelser i anskaffelsesregelverket som 
åpner for at oppdragsgivere kan reservere konkurranser for ideelle 
organisasjoner

• Corona-veiledning

• Kort veiledning om fleksibiliteten i regelverket knyttet til anskaffelser under 
pandemien
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Nyheter fra EU, EU-domstolen 
og EFTA-domstolen
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Nyheter fra EU-kommisjonen
• Fortsetter arbeidet med "Making public procurement work in and for Europe" 

(COM2017-572)

• Green procurement

• Utvidet "Buying Green Guide"

• Forslag til evalueringskriterier for 21+ produktkategorier

• GPP training toolkit – 7 moduler for offentlige oppdragsgivere

• Life Cycle Costing tools for 5 produktgrupper +

• Alt finnes her: https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

• Social procurement

• Kommisjonen vil komme med oppdaterte guidelines og "Buying Social Guide" i 
2020

• Corona-veiledning
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Nyheter fra EU-domstolen
• Færre saker

• C-63/18, Vitali SpA

• Krav i italiensk lovgivning om at underentrepriser ikke må overskride en andel 
på 30 % i offentlige kontrakter. Ikke lovlig med et slikt generelt forbud. Må 
vurderes konkret i hver enkelt anskaffelse

• C-267/18 Delta A de C og C-41/18 Meca

• Fakultative avvisningsgrunner. Kan ikke beslutte avvisning etter disse 
bestemmelsene av en leverandør generelt for flere oppdragsgivere. Må vurderes 
konkret og individuelt.
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Nyheter fra EU-domstolen forts.
• C-309/18 Lavorgna Srl (avvisning pga. manglende oppfyllelse av lovkrav)

• C-395/18 Tim SpA (avvisning eller skifte av underleverandør dersom 
underleverandør ikke oppfyller krav)

• C-697/17 Telecom Italia Spa (fusjon under tilbudsprosess)

• C-285/18 Kaunas (i strid med anskaffelsesreglene at leverandøren ikke er 
garantert noe volum?)

• C-796/18 Stadt Köln (vilkårene for offentlig-offentlig samarbeid)

• C-429/19 Remondis Gmbh (vilkårene for offentlig-offentlig samarbeid)

• C-367/19 Tax-fin-lex (tilbudt totalpris kr 0 – avvise?)
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Nyheter fra EFTA-domstolen E 8/19 KOFA
• Saken hadde sin bakgrunn i en klage for KOFA hvor spørsmålet var det geografiske 

virkeområdet til anskaffelsesreglene, nærmere bestemt om Den norske ambassaden i 
Luanda hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å ikke kunngjøre en 
konkurranse i TED etter reglene i FOA § 8-17(4). 

• KOFA forela EFTA-domstolen spørsmål om direktivet kommer til anvendelse på 
anskaffelser foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland (utenfor EØS).

• Konkludert med at KOFA er en «domstol» og kan forelegge spørsmål til EFTA-domstolen 
(saker om overtredelsesgebyr?).

• En anskaffelse er underlagt EØS-retten når den har «tilstrekkelig tilknytning» til EØS. Dette 
må vurderes av den nasjonale domstolen, men uttalt på generelt grunnlag at anskaffelse av 
varer eller tjenester etablert fra en markedsdeltaker etablert i EØS foretatt av en 
utenriksstasjon kan ha en direkte innvirkning på hvordan det indre marked fungerer.
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Nyheter i praksis fra norske 
domstoler
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Nyheter fra norske domstoler
• Høyesterett – HR-2019-1801-A, Fosen-Linjen

• Vilkårene for erstatning

• Ansvarsnormen "tilstrekkelig kvalifisert brudd" gjelder for erstatning for både 
positiv og negativ kontraktsinteresse

• Skyld er ikke et vilkår

• Terskelen variere med hvor klar og entydig den overtrådte regelen er, og i hvilken 
grad den gir oppdragsgiver reell/politisk skjønnsfrihet 

• Oppdragsgiver kan ikke unnskylde seg med at man ikke hadde kompetanse

• Feilens konsekvens for konkurransen, dvs. hvorvidt feilen typisk vil kunne påvirke 
utfallet av konkurransen er relevant
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Nyheter fra norske domstoler
• Høyesterett – HR-2019-1801-A, Fosen-Linjen

• Vilkårene for avlysning

• En reell rettslig usikkerhet knyttet til konkurransegrunnlaget som ikke er av 
bagatellmessig art, må i seg selv kunne gi saklig grunn til å avlyse en konkurranse.

• Manglende dokumentasjonskrav i tilknytning til tildelingskriteriet "miljø" ansett som 
en betydelig feil

• Avlysningen var saklig og dermed rettmessig – utelukket positiv kontraktsinteresse

• Feilen var samtidig et tilstrekkelig kvalifisert brudd fra AtBs side, og ga grunnlag for 
negativ kontraktsinteresse (tilbudskostnader)

• Kravene til årsakssammenheng som tidligere
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Nyheter fra norske domstoler
• LB-2019-145192, Trygge Barnehager AS

• FOA del II (tilbudskonkurranse)

• Saken gjaldt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse 
(omsetningstapet)

• Feil å gå i dialog med valgt tilbyder etter tildelingsbeslutningen var truffet. 
Forskjellsbehandling. Valgte tilbyder skulle i stedet vært avvist.

• Et "tilstrekkelig kvalifisert brudd"

• "Når prinsippet om likebehandling av tilbyderne er brutt er dette en så vesentlig 
svakhet ved anskaffelsesprosessen i dette tilfellet at lagmannsretten finner at bruddet 
på anskaffelsesreglene må anses som tilstrekkelig kvalifisert"
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Nyheter i praksis fra KOFA
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Nytt fra KOFA – sak 2019/29 Kystverket
• Saken gjaldt en kontrakt relatert til droner. Spørsmål om Kystverket hadde gjennomført en 

ulovlig direkteanskaffelse som følge av at det var gjort vesentlig endringer i kontrakten, 
blant annet som følge av forskyvninger i leveringstidspunktene. 

• KOFA vurderte det slik at Kystverket hadde endret kontrakten ved å forskyve 
leveringstidspunktene, og at endringen ikke var lovlig, jf. FOA § 28-1 b til e. 

• endringen kunne ikke hjemles i noen endringsklausul 

• endringene ikke kunne anses nødvendige som følge av omstendigheter en aktsom oppdragsgiver 
ikke kunne forutse. 

• endring av leveringstidspunktet generelt er viktig for leverandørenes vurdering. 

• Ulovlig direkteanskaffelse -Kystverket ilagt overtredelsesgebyr på ca. 5 % av anskaffelsens 
verdi - NOK 451 000,-.  
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Nytt fra KOFA – sak 2020/254 Innlandet fylkeskommune
• Adgangen til å ettersende forpliktelseserklæring og ESPD fra 

underleverandør som leverandøren støtter seg på for å kvalifisere seg

• Det fremgår av det opprinnelige tilbudet at leverandøren har ment å støtte seg 
på de aktuelle ressursene fra underleverandøren

• Tilstrekkelig at de er nevnt i tilbudet

• Det fremgår av det opprinnelige tilbudet at underleverandøren har ment å gi 
støtte

• Fremstår sannsynlig at selskapet som avgir støtte er kjent med at det er en del av 
tilbudet, f.eks. at det er lagt frem dokumentasjon som trolig må ha kommet fra 
selskapet selv
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Nytt fra KOFA – evalueringsmodell for pris
• KOFA sak 2020/296 Kautokeino kommune

• KOFA sak 2019/469 Snåsa kommune

• KOFA fastslo at evalueringsmodeller kan innebære brudd på prinsippet om 
likebehandling og forutberegnelighet dersom det er for stort avvik i 
samsvaret mellom forskjeller i pris og forskjeller i prispoeng. I sak 
2020/296 uttalte KOFA at spørsmålet er «hva en normalt påpasselig og 
rimelig opplyst tilbyder kan forvente om hvordan forskjeller i pris vil slå ut i 
poeng». 

• For eksempel forholdsmessige poengberegningsmetoder

• 101,5 % forskjeller i pris hadde bare gitt 50,4 % lavere poengsum – ulovlig 
modell (Snåsa)
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Nytt fra KOFA – sak 2019/585 Hareid – taktisk prising
• Leverandør som hadde priset kategorien hjelpearbeider uten fagbrev til 1 

krone per time ble avvist.

"…Når prisen for hjelpearbeidere er satt til 1 krone per time, er det i beste fall uklart 
om klager vil holde timeforbruket til faglærte elektrikere nede gjennom bruk av 
hjelpearbeidere.  

Klagers anførsler gir etter dette ikke grunnlag for å tilsidesette innklagedes 
vurdering av at klagers tilbud med dette inneholdt «uklarheter» som ikke var 
«ubetydelige», jf. forskriften § 24-8 (2) bokstav a."

• Avvisning rettmessig
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Oppsummering
• Følg med på omfanget av Beste praksis dokumenter i Norge/EU

• Husk forpliktelseserklæring og ESPD-skjema fra (støttende) 
underleverandører

• Obs! Har du kontroll på utviklingen innen 
prisevaluering/evalueringsmodeller? Forholdsmessig modell kan bli 
underkjent

• Vilkårene for erstatning i kjølvannet av Fosen-Linjen

• Lovlige/ulovlige endringer av kontrakter

side 20



Takk for oppmerksomheten

Anne Buan
Assosiert Partner

M 466 34 730
abu@svw.no
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