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Bystyrets behandling av spørsmålet om reklamefinansierte byromsmøbler og valg av
tilbyder. Spørsmål om potensielt erstatningsansvar for kommunen

1 Innledning
Bergen bystyre skal behandle spørsmålet om reklamefinansierte byromsmøbler og valg av
tilbyder iht. utlyst konkurranse om tjenestekonsesjon.

Foranlediget av at Clear Channel Norway AS har varslet kommunen om at selskapet vil
vurdere å kreve erstatning for negativ eller positiv kontraktsinteresse om
tjenestekonsesjonsavtalen ikke blir inngått, har byrådet anmodet om vår vurdering av
spørsmålet. Grunnlaget for selskapets vurdering er gitt i notat fra advokat Stein Ness av 19.
oktober 2005 og av advokat Robert Myhre. Grunnlaget for erstatningsansvaret bygger på
synspunktet om at adgangen til å forkaste tilbudene/ avlyse konkurransen fordrer et saklig
grunn. Dersom det ikke dokumenteres noen saklig grunn for et eventuelt valg om ikke inngå
kontrakten, vil være et rettstridig forhold som utløser erstatningsansvar. Hvorvidt dette gir
grunnlag for negativ eller positiv kontraktsinteresse ble ikke vurdert nærmere.

Vi skal i det følgende forsøke å gi en oversikt over de rettsregler som gjelder for bystyrets
behandling av spørsmålet om reklamefinansierte byromsmøbler og eventuelt valg av tilbyder,
herunder angi det handlingsrommet som kommunen har for å begrunne de ulike alternative
valg som foreligger: (i) tilbyder vedtas iht. til byrådets innstilling eller (ii) konkurransen
avlyses (alternativt forkastes) fordi kommunen prinsipielt ikke vil stille offentlig byrom til
rådighet for reklamefinanserierte byromsmøbler.

2 Sammendrag og konklusjoner

Bergen kommune har innbudt til konkurranse om reklamefinansiering av byromsmøbler.
Kontraktsutkast er framforhandlet med den av tilbyderne som hadde best forutsetninger for å
vinne konkurransen. Det framforhandlede avtaleutkastet ble lagt fram for byrådet. Byrådet ga
innstilling til bystyret som i inneværende periode ikke har behandlet denne saken tidligere.

Clear Channel har anført at kommunen vil pådra seg erstatningsansvar for den positive og
eller den negative kontaktsinteresse dersom bystyret ikke godkjenner avtaleutkastet om
reklamefinansiering av byromsmøbler. Hovedspørsmålet er knyttet til hva som er saklig grunn
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for å ikke anta tilbudene. Premissene i notatene synes å bygge på at det er vurdert to forhold
for avlysning av konkurransen. ”For det første er det vist til at den nye Regjeringen har avgitt
en tiltredelseserklæring som vel kanskje kan ha en side mot den forhandlede kontrakt. For det
andre synes enkelte politikere å ha reagert negativt på medieomtale der Clear Channel har
blitt oppfattet dithen at de truer kommunen med søksmål dersom kontrakt ikke inngås.”

Slik kommuneadvokaten vurderer saken, foreligger det tre alternative utfall av saken.
Bystyret kan godkjenne avtalen i samsvar med innstilling i saken. Dernest kan bystyret
forkaste tilbudet, og for det tredje kan bystyret avlyse konkurransen. Handlingsrommet for
kommunen ved de to siste avgjørelsene beror på om begrunnelsen tilfredsstiller de rettslige
krav til saklighet.

En forkastning av tilbudet må bero på en vurdering av kvantitative og kvalitative forhold ved
tilbudet. Dersom vurderingen bygger på riktig faktum, og dette vurderes lojalt i forhold til
konkurransegrunnlaget, vil bystyret ha frihet til å forkaste tilbudet. Varsel om mulig
erstatningssøksmål vil derimot ikke være saklig grunn for å forkaste.

En avlysning av konkurransen åpner for en vurdering av andre hensyn enn selve ytelsene som
blir tilbudt. På bakgrunn av sakens betydning for lokalsamfunnet, mener vi det må være et
relativt vidt spillerom for å vektlegge politiske betraktninger som har vært fremme i
mediedebatten om saken. Så lenge de vektlagte hensyn framstår som politisk saklige, vil
domstolene neppe sette disse til side som stridende mot en rettslig saklighetsnorm. Det er
likevel en viss mulighet for at en domstol ut fra rene risikobetraktninger vil komme til at
kommunen er nærmest til å risikoen for de kostnader Clear Channel har pådradd seg som
følge av tilbudskonkurransen.

Faren for at kommunen skal pådra seg ansvar for den positive kontraktsinteresse vurderes
som ubetydelig.

3 Saksforholdet
Saken har en lang forhistorie både i administrasjonen og det politiske plan i kommunen. Her
vil det først og fremst blir foretatt en gjennomgang av de politisk vedtak i saken. Den 21.
januar 2001 behandlet Byrådet i sak nr. 34/01 spørsmålet om reklamefinansiering av
byromsmøbler og traff følgende vedtak:

”1. Kvalitetsheving av byrommene og aktivitetstilbudene i dem gir grunnlag for et
levende bysentrum og er fremtidsrettede investeringer for en bærekraftig by. Byrådet slutter
seg derfor i hovedsak til fag-avdelingens vurdering. En inngåelse av avtale om
reklamefinansiering er langsiktig, og de estetiske omkostningene er av så avgjørende
betydning for Bergen at det må vurderes grundig.

2. Arbeid med utarbeid av anbudsmateriell for reklamefinansierte gatemøbler og byutstyr startes
opp umiddelbart slik at det kan innhentes anbud høsten 2001.”

Det ble nedsatt en prosjektgruppe med utgangspunkt i Bergensprogrammet, senere betegnet
som Forhandlingsutvalget.

Den 22. oktober 2003 behandlet byrådet sak nr. 1525-03 og traff slikt vedtak:

1. Byrådet tar prosjektorganiseringen og prosjektstyrets mandat og fullmakter til orientering.

2. Byrådet forutsetter at Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen Hordaland også gir sin
tilslutning til saken.

3. Byrådet forutsetter at plan for og leveranse av gatemøbler  blir  behandlet etter Bergen
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kommunes skiltvedtekter og etter vegloven.

4. For å sikre tilstrekkelig konkurranse i leverandørmarkedet forutsetter Byrådet at
administrasjonen treffer nødvendige tiltak for at prøveprosjektet med bysykler opphører i
henhold til kontrakten, men ser det som ønskelig at eksisterende avtale prolongeres for en
tilpasset periode.

5. Det fremmes ny sak for byrådet/bystyret når godkjent plan for plassering av reklamemøblene
foreligger, og før utlysning av oppdraget foretas.”

Den 20. mai 2004 ble det avgitt planrapport. Denne ligger iht. konkurransegrunnlagets punkt
1.1, femte ledd til grunn for de inngitt tilbud.

I samarbeid med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune utlyste Bergen kommune
den  8. juli 2004 konkurranse om tjenestekonsesjon med forhandlinger. Konkurransen ble
kunngjort innenfor EØS-området på www.doffin.no.

Den 15. september 2004 i sak nr. 1522-04 traff byrådet følgende vedtak:

”1. Rapport av 24. mai 2004 om reklamefinansiering av byromsmøbler og vegutstyr i Bergen tas
til orientering. I tråd med Byrådssak 1046/04 pkt. 4 utvides utlysningen også til å omfatte
ordningen med bysykler.

2. De gjennomførte planvurderinger legges til grunn for det videre arbeid.

3. Det kan inngås forhandlinger for å finne frem til den leverandør som har det mest fordelaktige
tilbud.

4. Før kontrakt inngås legges saken frem for byrådet.”

I Byrådssak 1046/03, punkt 4 har vedtaket slik utforming:

”…
4. Utlysning av oppdrag om reklamefinansierte gatemøbler og gateutstyr i Bergen
jfr. byrådssak 1525/03 omfatter også bysykler. Reklame i tilknytning til
nåværende bysykler fjernes i god tid før anbudsinnlevering for leveranse av
byromsmøbler.”

Tilbudsfristen ble satt til mandag 20. september 2004, som senere ble forlenget til 20. oktober
2004. To leverandører innga rettidig tilbud. Det var ikke grunnlag for å avvise noen av
tilbudene. Tilbyderne presenterte utstyr/ produkter i uke 46 på Grønneviksøren og i separate
møter med forhandlingsutvalget. Det er avholdt 3 avklaringsmøter mellom forhandlings-
utvalget og tilbyderne. Den 19. januar 2005 leverte tilbyderne justerte tilbud basert på
forhandlingsutvalgets utdypninger og presiseringer.

Clear Channel Adshel AS ble meddelt oppstart av forhandlinger 4. mars 2005. Evalueringen
av tilbudene er gjort iht. konkurransegrunnlaget, og inntatt som vedlegg til byrådssak nr.
196/05. Den 15. april 2005 forelå fremforhandlet utkast til tjenestekonsesjons-avtale med
Clear Channel Adshel AS. Forhandlingsutvalget har tilrådet kontrakten. Vedståelsesfristen
har vært forlenget flere ganger for at bystyret skal kunne avgjøre saken.

Kontrakten er bygget opp med en hovedkontrakt og to underkontrakter. I hovedkontraktens
punkt 2.1.2 om avtalens varighet er følgende bestemmelse inntatt:

”Avtalen inngås ved signering av avtalen, med forbehold om politisk godkjennelse i Bergen kommune.
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Avtaleperioden er 15 år fra den dato Avtalen er undertegnet og politisk godkjent jfr. Vedlegg A, pkt.
1.5”

Henvisningen til Vedlegg A er konkurransegrunnlaget av 8. juli 2004, og punkt 1.5 om
Avtaleperiode.

Byrådet traff den 8. juni 2005 vedtak om innstilling til bystyret i sak nr. 182/05, om
reklamefinansierte byromsmøbler:

”Bystyret slutter seg til de prinsipper og omfang gav planlagt reklamefinansiering av byromsmøbler,
bysykler og vegutstyr i Bergen, og at disse legges til grunn for en avtale og iverksetting av den.”

Den 21. juni 2005 behandlet byrådet sak nr. 196/05, og traff følgende vedtak om innstilling til
Bystyrets for valg av tilbyder:

1. Bystyret vedtar på grunnlag av tilbud av 20.10.2004, påfølgende forhandlinger, justert tilbud av
19.01.2005, og evaluering  i samsvar med konkurransegrunnlaget , at Bergen kommune inngår
avtale om tjenestekonsesjonsavtale med firma Clear Channel Adshel AS.

2. Bystyret samtykker til at det inngås felles avtale mellom leverandør og Statens vegvesen,
Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Byrådet inngår formelt avtalen på vegne av
Bergen kommune.

3. Etter at utstyr og installasjoner er på plass og godkjent, overføres det fremtidige forvaltnings-
og myndighetsansvaret til de respektive eierne.

Saken står i dag til behandling i komité for miljø og byutvikling, og saken skal etter det
opplyste behandles i bystyret mandag 24. oktober 2005.

4. Generelle anbudsrettslige prinsipper
Utenfor området for offentlig myndighetsutøvelse vil privatrettens alminnelige regler gjelde
for formuesrettslige avtaler der kommunen er avtalepart. Det grunnleggende prinsippet om
avtalefrihet og fri rådighet over egne eiendeler gjelder også for kommunen. Denne har både
en positiv og negativ side. Kommunen står derfor fritt til å avgjøre om avtaler skal inngås,
med hvem og på hvilke vilkår, på samme måte som kommunen står fritt til å velge å ikke
inngå slike avtaler.

Når kommunen utlyser tilbudskonkurranse, vil måten kommunen kan anvende sin
avtalekompetanse være normbundet: For anbudsrettslige innkjøp vil kommunen være bundet
av alminnelige anbudsrettslige regler som gjelder for tildeling av kontrakter, noe som langt på
vei er lovfestet gjennom lov om offentlige anskaffelser.

Lov om offentlige anskaffelser får anvendelse på konkurransen jfr. konkurransegrunnlagets
punkt 1.2. Tjenestekonsesjoner faller derimot utenfor anvendelsesområdet for forskriftene. At
anskaffelsesloven får anvendelse innebærer at det iht. § 5 stilles krav til måten
tilbudsprosessen gjennomføres på. Dette innebærer at kommunen skal sikre at det ikke finner
sted noen forskjellsbehandling mellom aktuelle leverandører. Likebehandlingsprinsippet har
betydning gjennom hele anbudsprosessen, og innebærer at kommunen må holde fast ved
kriteriene som er gitt i anbudsgrunnlaget og behandle kvalifiserte leverandører likt. I
forlengelsen av dette gjelder ikke-diskrimineringsprinsippet og innebærer at valg av
nasjonalitet, geografisk tilhørighet ikke lovlig kan tillegges vekt. Leverandørutvelgelsen og
kontraktstildelingen skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier jfr.
fjerde ledd.
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Forskriftene gitt i mehold av anskaffelsesloven får ikke anvendelse på tjenestekonsesjoner.
Den rettslige betydningen av at lovgiver har lagt til grunn at tjenestekonsesjoner faller utenfor
anskaffelsesretten, kan tilsi at det ikke er grunnlag for å legge like strenge krav som den
forskriftsregulerte anskaffelsesretten. Dette vil mao. påvirke terskelen for når ansvar vil
inntre, og det må antas at denne må ligge relativt høyt.

5. Erstatningsansvar etter Anskaffelsesloven
Lov om offentlige anskaffelser § 10 gir regel om erstatning:

”Ved brudd på denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, har saksøker krav på erstatning for det
tap han har lidt som følge av bruddet”.

Bestemmelsen har sin bakgrunn i håndhevelsesdirektivene 89/665 EØF og 92/13 EØF, som
begge setter krav om at det ved overtredelse av direktivene skal svares erstatning. Det følger
ikke av § 10 hva som er de nærmere vilkår for å få erstatning. Det følger derimot av
forarbeidene at det skal gis erstatning etter ulovfestede regler, og at regelen ikke innebærer
noe materielt nytt jfr. Ot. prp. nr. 71 for 1997-1998, side 68. Det fremgår av NOU 1997: 21,
side 85 at ansvarsgrunnlaget er culpa in contrahendo ved mislykket kontrahering, og det
uaktsomme består i at man rettsstridig bryter normene for gjennomføring av konkurransen.
Rent objektivt erstatningsansvar er det ikke grunnlag for. Det er ikke spørsmål om skyld ved
avtaleinngåelsen for en avtale som er gyldig eller ugyldig. Partene har ved en anbudsrunde
ikke kommet nærmere en avtaleslutning.

Spørsmålet om det skal svares erstatning for ethvert brudd på anskaffelsesloven, er berørt av
departementet i forarbeidene, op. cit:

”…[D]et må antas at man etter gjeldende rett ikke kan få erstatning ved helt bagatellmessige brudd på
regelverket, man et det kreves vesentlige feil. Det er heller ikke ønskelig at enhver feil skal pådra
oppdragsgiver et erstatningsansvar.” (vår understrekning.)

Ansvarsgrunnlaget er ikke rent objektivt. Hva som nærmere ligger i at feilen er ”vesentlig”  er
ikke nærmere behandlet i forarbeidene, men overlatt til domstolene og rettsutviklingen å
trekke opp de nærmere rettslige rammene for ansvaret.

Ved erstatningsansvar er det spørsmål om å flytte et økonomisk tap fra den som tapet rammer
og over på skadevolder. Grunnvilkårene for å holde kommunen erstatningsansvarlig er at det
foreligger et (i) ansvarsgrunnlag, (ii) økonomisk tap og (iii) adekvat årsakssammenheng
mellom konsesjonærens tap og den handling som kommunen er ansvarlig for.

6 Rettslige problemstillinger

Vi vil i den rettslige vurdering av saken ta utgangspunkt i de synspunkter som har vært
fremmet av Clear Channel som begrunnelse for at selskapet vurderer erstatningssøksmål
dersom bystyret ikke godkjenner kontrakten. Enkelte av spørsmålene er imidlertid blitt noe
omformulert i forhold til den presentasjon som gis av selskapets advokater.

6.1 Har Bergen kommune fraskrevet seg retten til å bystyrebehandle saken?

Fra CC har det vært framholdt at kommunen ikke har anledning til å la bystyret behandle
denne saken. Det er vist til at det ikke er tatt forbehold om bystyrebehandling av saken, og at
det kun har vært meddelt at byrådet vil behandle saken.
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I det fremforhandlede avtaleutkastet pkt. 2.1.2 ble det tatt forbehold om politisk godkjenning.
Det er ikke nærmere beskrevet hvilket politisk organ som skal behandle saken. Dette er
imidlertid uvesentlig for den rettslige vurdering av spørsmålet. Det følger av kommunelovens
§ 6 at bystyret er kommunens øverste organ, og at bystyret treffer vedtak i alle saker hvor
annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Byrådet har gjennom delegasjonsvedtak fått vidtgående fullmakter til å treffe vedtak på vegne
av kommunen. Det følger imidlertid av alminnelig forvaltningsrettslig delegasjonslære at det
organ, her bystyret, som tildeler et annet organ kompetanse til å treffe vedtak i en sak, når
som helst kan trekke tilbake fullmakten, eller selv treffe vedtak i en konkret sak. På samme
måte følger det av den alminnelige avtalerettslige fullmaktslære at en fullmakt når som helst
kan bli trukket tilbake. Vi kan derfor ikke se at tredjeperson kan ha noe rettsbeskyttet krav om
at en sak unndras fra behandling i kommunens øverste politiske organ. Byrådet må ha full
frihet til å fremlegge en hvilket som helst sak til behandling i bystyret.

Clear Channel ble dessuten anmodet av kommunen om å offentliggjøre kontrakts- og
tilbudsmateriellet i anledning av at bystyret skulle behandle saken. At byrådet har valgt å
forelegge saken for bystyret til endelig avgjørelse, er etter vår oppfatning ikke uforenlig med
anskaffelsesreglene. Selskapet ble gjort kjent med at saken skulle forelegges for bystyret, og
har samtykket til at grunnlaget for kontrakten kan offentliggjøres. Tilbyder har ikke hatt noen
innvendinger mot at spørsmålet om kontraktstildeling skal realitetsbehandles av bystyret, som
er kommunens øverste organ.

Vi nevner som tilleggsmoment at Clear Channel har forholdt seg til bystyrebehandlingen ved
å delta i høringen og gjennom kontakt med komiteen og bystyregruppene.

Fra Clear Channels side har det vært framholdt at kommunen allerede er bundet av byrådets
vedtak i saken. Det følger av konkurransegrunnlagets punkt 2.3.2 at ”Når kontrakt er tildelt,
vil alle leverandører som har levert tilbud, få skriftlig melding om hvem oppdragsgiver
kommunen ønsker å signere kontrakt med”. Det er mao. selve meddelelsen om tildeling av
kontrakt som er gitt privatrettslige løftevirkninger. Byrådets innstilling overfor Bystyret er
ikke tilstrekkelig som aksept. Det må kreves at vedtak, truffet av det organ som har endelig
avgjørelsesmyndighet, uttrykkelig blir meddelt til tilbyder, jfr. Krüger: Norsk kontraktsrett
(1989), side 109.

6.2. Hvilke rettslige rammer gjelder for bystyrets behandling av saken?

Når kommunen skal inngå kontrakt om tjenesteytelser fra private firma, eksempelvis i
forbindelse med byggeoppdrag, står man i utgangspunktet overfor en privatrettslig og
kommersiell avtale hvor de tradisjonelle forvaltningsrettslige prinsipper vil ha en
tilbaketrukket rolle i forhold til de anbudsrettslige. Men dette gjelder ikke ubetinget. Det vises
her til Rt. 1998 side 1591 (Torghatten-dommen), hvor det slås fast at beslutning om valg av
entreprenør innebærer utøvelse av forvaltningsmyndighet selv om det ikke treffes
enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Men sentrale forvaltningsrettslige prinsipper kan
støte an mot sentrale anbudsrettslige prinsipper. Torghatten saken gjaldt anbud på en
hurtigbåtrute, og spørsmålet om gyldigheten av tildelingsvedtaket måtte vurderes med
utgangspunkt i

”…at det er tale om offentlig myndighetsutøvelse. Men når fylkeskommunen benytter anbud for å
kunne redusere de offentlige tilskuddene, kan også de krav som stilles til partene i anbudsretten ha en
viss betydning. Dette innebærer bl a at anbudsformen begrenser hvilke hensyn fylkeskommunen kan
legge vekt på ved avgjørelsen, noe som fører til at domstolene i større grad kan prøve vedtaket.”



7 av 13

Vår sak gjelder spørsmål om å inngå avtale om reklamefinansierte byromsmøbler. Både
spørsmålet om kontrakt skal tildeles og valg av tilbyder fordrer vurderinger som etter sin art
har betydning for byplanmessige og estetiske forhold knyttet til offentlige byrom. Ved
vurdering av ansvarsspørsmålet må kontraktsforholdets egenart med de særlige hensyn som
bla. kommuneloven hviler på, få betydning for spørsmålet om hvilke hensyn som det er
relevant å vektlegge ved avgjørelsen av om kontrakt skal inngås eller forkastes. Dette har
både betydning for rammen av lovlige hensyn og hvor stor vekt disse kan tillegges i
totalvurderingen.

Kommuneadvokaten er av den oppfatning at handlingsrommet er større i denne saken, enn om
det gjaldt ordinære innkjøp av eksempelvis forbruksvarer som engangshansker til sykehjem
eller kontorrekvisita til administrasjonen.

6.3 Hvilke handlingsalternativer har bystyret?

Ut fra alminnelige anbudsrettslige prinsipper kan det ved avgjørelse av en
anbuds-/tilbudskonkurranse grovt sett sondres mellom tre utfall. For det første kan
oppdragsgiver akseptere tilbudet, slik at endelig kontrakt inngås. Dernest forekommer det at
utfallet av konkurransen blir at oppdragsgiver forkaster samtlige anbud. En forkasting av
anbud innebærer en realitetsavgjørelse hvor oppdragsgiver vurderer tilbudet som for dårlig i
forhold til de formål oppdraget/kontrakten skal tilgodese. Det tredje og siste alternativet er en
avlysning av hele konkurransen. Et vedtak om avlysning innebærer ingen realitetsvurdering
av anbudet opp mot kriteriene i konkurransegrunnlaget. Vi vil i det følgende forsøke å
skissere kommunens handlingsrom for disse tre alternative utfall av saken.

6.3.1 Bystyret aksepterer tilbyder iht. innstillingen

Byrådet har lagt fram en sak for bystyret med innstilling om å godta framforhandlet kontrakt
med Clear Channel. Byrådet gis fullmakt til å inngå kontrakt, og denne blir virksom etter sitt
innhold. Et slikt vedtak av bystyret reiser ingen særlige juridiske spørsmålet i denne saken, og
krever derfor ingen nærmere drøftelse.

6.3.2 Kan bystyret forkaste tilbud fra Clear Channel?

I denne konkurransen deltok opprinnelig to tilbydere, og kommunen innledet
kontraktsforhandlinger med den som ble vurdert å ha reell mulighet til å vinne konkurransen.

Det sentrale problemet blir å avgjøre hvor langt konkurransegrunnlaget og anbudsreglene
binder oppdragsgiver til å velge et bestemt tilbud. Dette er reelt sett et spørsmål om hvor stor
skjønnsfrihet oppdragsgiver har. Reguleringen av hvilke skranker som gjelder for
oppdragsgivers valg av tilbyder kan variere over en bred skala; beskjeden innskrenkning i
oppdragsgivers valgfrihet til en fullstendig regelstyring av tildelingsvalget. Det kan her
sondres mellom to overordnede tildelingsregimer; (i) billigste anbudsprinsippet hvor
oppdragsgiver valgrett er svært bundet av økonomiske vurderinger og (ii) beste-
anbudsprinsipp hvor oppdragsgiver som hovedregel har en ikke ubetydelig skjønnsfrihet, og
gir samtidig adgang til på saklig grunnlag å forkaste samtlige tilbud. Dersom oppdragsgiver
ikke har noen saklig grunn til å forkaste samtlige anbud, kan leverandøren i realiteten ha et
rettskrav på kontrakt, og dersom oppdragsgiver velger et annet tilbud, begår han et
regelbrudd.
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Den rettslige rammen for evaluering av tilbudene vil fremgå av tildelingskriteriene i
konkurransegrunnlaget, hvor kommunen kan tildele kontrakten til den leverandør som totalt
sett har det mest fordelaktige tilbudet. Det er en bred forretningsmessig vurdering av
tilbudene som her skal foretas. Hovedtemaet fordrer at det foretas en vurdering i forhold til
hvert enkelt element i tildelingskriteriet, og den enkelte anbyders oppfyllelse av de ulike
kriteriene må tilordnes en relativ vekt i forhold til øvrige anbyderes oppfyllelse av de samme
kriteriene. Dette vil sikre at kommunen foretar en evaluering av anbudene på grunnlag av
homogene skjønnstema. Dernest må de ulike kriteriene veies mot hverandre i en avsluttende
totalvurdering. Dette er slik utformet i konkurransegrunnlagets punkt 2.3.1, hvor det heter at:

”Oppdragsgiver vil evaluere de leverte tilbud og tildele kontrakt til den leverandøren som har det, totalt
sett, mest fordelaktige tilbudet. Utvelgelsen vil være basert på følgende kriteria:

Kriteria A
Karakter 1-10

B
Antall
skur/ skurekvivalenter

A x B
Poeng

Byromsmøbler og vegutstyr
- design, funksjon, materialer, leveringstid,
leveringsforutsetninger etc.
Drift og vedlikehold
- konsept for drift og vedlikehold, kvalitetsplan etc.

I evalueringen av tilbudene vil det bli sjekket om disse er i overenstemmelse med bestemmelsene i
konkurransegrunnlaget. Tilbudene vurderes i forhold til hvor godt de oppfyller de kravene som er stilt
til byromsmøblene og vegutstyret.

Det vil bli vurdert om forhold ved tilbudet påvirker kvaliteten på byromsmøblene og vegutstyr,
utførelsen av arbeidet eller driftsforhold eller om oppdragsgivers rettigheter eller leverandørs
forpliktelser i kontraktsperioden oppvirkes. Leverandørens tidligere erfaring som dokumenterer
kvalifikasjoner, erfaring og kapasitet til å gjennomføre de tilbudte ytelser vil tillegges vekt. Omfanget/
antallet vil bli vurdert som en mengde leskur med fratrekk for de leskursekvivalentene som tilbyder
oppgir for toalettene.”

Slik tildelingskriteriene er utformet i konkurransegrunnlaget, åpner disse for en rommelig
skjønnsmargin for kommunen. Oppdragsgivers primærkompetanse ligger i vurderingen av
den gjenstanden som anskaffes, og spørsmålet blir om det ligger krav som begrenser
tildelingskriterier med perifer sammenheng til anskaffelsen. Tildelingskriteriene må være
egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktive tilbudet, og i EF-domstolens
avgjørelse, C-513/99 De finske bussene, er det oppstilt et generelt krav om at
tildelingskriteriene må være tilknyttet kontraktsgjenstanden. Det er imidlertid ikke krav om at
tildelingskriteriene må ha en tilknytning av økonomisk karakter.

Så vel ved forkasting av anbud som ved avlysning av konkurransen, gjelder det et alminnelig
krav om saklig grunn for avgjørelsen som treffes. Så lenge man er lojal i forhold til de
tildelingskriterier som er stilt opp i konkurransegrunnlaget, og vurderingen av tilbudet bygger
på et riktig faktum, har kommunen full frihet til å forkaste anbudet fra Clear Channel.
Saklighetskravet vil da være oppfylt. Rettspraksis viser også at domstolene synes å være
tilbakeholden med å overprøve innholdet i vurderingene, og i Rt. 2000 side 1076 Jørpeland
skole gav anbudsinnbydelsen kommunen et ”… vidt skjønnsmessig spillerom … når det
gjelder hvilket anbud som skal velges”. At oppdragsgiver gis et skjønnsmessig spillerom i
bedømmelsen, tyder på at Høyesterett anser prøvingen å være begrenset slik som ved
domstolens prøving av forvaltningens frie skjønn. Avgjørelsen retter seg ikke direkte mot
intensiteten i overprøvingen, men de generelle bemerkningene tilsier likevel at domstolen vil
være tilbakeholden med å prøve hvor langt tilbudene oppfyller spesifikasjonene. Den
skjønnsmessige helhetsvurderingen beror først og fremst på politiske, tekniske/ faglige



9 av 13

vurderinger, og domstolen har tradisjonelt vist tilbakeholdenhet med å prøve innholdet i
vurderingene.

Hvis kommunen mao. er av den oppfatning at anbudet fra Clear Channel kvantitativt eller
kvalitativt er for dårlig i forhold til de krav som er stilt opp i konkurransegrunnlaget, må
kommunen fritt kunne forkaste tilbudet. Det foreligger følgelig ingen kontraheringsplikt. Hvis
man for eksempel er misfornøyd med antall toaletter eller buss-skur eller kvaliteten på disse,
vil kommunen fritt kunne forkaste tilbudet.

En slik forkastelse som bygger på saklige grunner med utgangspunkt i konkurransegrunnlaget
vil ikke utløse noe erstatningsansvar for Bergen kommune, verken for positiv eller negativ
kontraktsinteresse.

I notatet fra Clear Channels advokater er det drøftet om en avlysning av konkurransen med
den begrunnelse at det er varslet om mulig erstatningskrav vil være saklig begrunnet. Vår
vurdering er at denne problemstillingen snarere er et spørsmål om å forkaste tilbudet. Vi er
imidlertid enige med konklusjonen til Clear Channels advokater i at dette ikke er en saklig
begrunnelse. Bystyremedlemmenes personlige sympatier eller antipatier overfor en tilbyder
kan ikke tillegges vekt ved valget. Kun dersom et forhold kan fortelle noe om tilbyders evne
til å oppfylle kontrakten etter dens formål, kan det legges vekt på forhold ved tilbyders
”person”. Det at en tilbyder vil benytte sin lovmessige rett til å prøve et erstatningskrav for
domstolene, vil i de fleste tilfeller bli vurdert som usaklig.

Kommuneadvokaten vil derfor fraråde at saken avgjøres på dette grunnlag.

6.3.3 Dersom bystyret ikke forkaster tilbudet, hvor fritt står man til å avlyse
konkurransen?

Ut fra den politiske debatt, slik denne har vært gjengitt i media, synes det ikke som om
motstanderne mot avtalen, ønsker å forkaste tilbudet fordi det kvalitativt eller kvantitativt sett
er for dårlig. Man er mao. ikke misfornøyd med tjenesten som skal leveres (drift og
vedlikehold av busskur, toaletter og andre byromsmøbler). Innvendingene synes å rette seg
mot prinsippet om reklamefinansiering av disse tjenestene. Det grunnleggende spørsmålet
synes å være om man overhodet skal tillate reklame i det offentlige byrom, slik denne vil bli
presentert i tilbydernes konsept.

En avgjørelse av konkurransen på dette grunnlag, kan neppe rettslig sett karakteriseres som en
forkasting av tilbudet. Grunnen til dette er at slik reklame er beskrevet som en forutsetning i
konkurransegrunnlaget. Hvis tilbudet ikke aksepteres på dette grunnlag, er det derfor mer
nærliggende å betrakte avgjørelsen som en anbudsrettslig avvisning/avlysning av
konkurransen.

I anbudsretten er det alminnelig anerkjent at en oppdragsgiver har en viss adgang til dette. Det
må imidlertid kreves en saklig grunn, et utgangspunkt partene synes å være enige om.
Uenigheten knytter seg først og fremst til rettsspørsmålet om hvilket hensyn som lovlig kan
tillegges vekt og om den konkrete subsumsjonen. Det foretas i de fremlagte notatene
antakelser om hvordan bystyret vil begrunne et vedtak om ikke å tildele kontrakten til Clear
Channel Adshell AS. Vi kommer nærmere tilbake til disse begrunnelsene nedenfor. Først vil
vi imidlertid gi noen utgangspunkter som gjelder for denne saklighetsnormen.
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I denne konkurransen har kommunen tatt uttrykkelig forbehold om å avlyse konkurransen, jfr.
konkurransegrunnlagets punkt 2.2.6:

”Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise og forkaste tilbud, samt avlyse
konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt før kontraktstildeling.”

Slik konkurransegrunnlaget er formulert står kommunen helt fritt med en ubegrenset rett til å
avlyse konkurransen. At konkurransen kan avlyses, må være helt klart. Spørsmålet er om
dette utløser noen sanksjoner for tilbyder overfor kommunen. Den aktuelle sanksjon vil her
være et erstatningsansvar for den negative kontraktsinteresse. Simonsen ”Prekontraktuelt
ansvar”, side 574-575 fremhever at spørsmålet om erstatning for avlysning må baseres på
alminnelige lojalitetsbetraktninger, der det må stilles vilkår om forutsigbarhet og saklighet.
Det er på det rene at forskriftens bestemmelser om avlysning og forkastelse av tilbud ikke
kommer til anvendelse. Likevel må det antas at avlysning av kontrakten uten saklig grunn
normalt vil lede til erstatningsansvar. Grunnprinsippene i anskaffelsesloven § 5 fordrer at det
foreligger en saklig grunn for de valg – både positive og negative – som oppdragsgiver
foretar. Det nærmere innholdet i saklighetskravet må søkes utledet av rettspraksis og juridisk
teori.

I kjennelsen inntatt i Rt. 2001 side 473 (Concord – kjennelsen) er det lagt til grunn at
konkurransen kunne avlyses dersom det ”… etter en totalvurdering finnes å være saklig
begrunnet”. Kjennelsen bygger på en klar forutsetning om at andre hensyn enn økonomiske
og forretningsmessige kan være relevante i saklighetsvurderingen, forutsatt at oppdragsgiver
foretar en fullt ut forsvarlig vurdering. I Borgarting lagmannsretts kjennelse ble det uttalt – og
gjengitt av Høyesterett:

”Et kjernespørsmål blir etter dette om avlysningen var saklig. Dette må avgjøres ut fra en
helhetsvurdering, der det tas hensyn så vel til hvilken omstendighet som utløste avlysningen som til hva
byggherren ønsket å oppnå med den. Lagmannsretten finner at det ikke i seg selv kan anses som en
usaklig grunn for avlysningen at en annen løsning enn det som var beskrevet i innbydelsen, oppfattes å
være økonomisk gunstigere. Økonomiske og andre forretningsmessige hensyn må generelt anses som
legitime. I hvert fall må dette som utgangspunkt være en grunn som ikke gir grunnlag for å sette
avlysningen til side. Som antydet ovenfor, vil spørsmålet om anbyderne har krav på erstatning kunne
stille seg annerledes, for eksempel hvis avlysningsgrunnen kunne forutses.”

Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandlet i sak 2004/11 klage mot Moss kommune
for drift av sykehjem. Avlysningen av konkurransen ble dels begrunnet i økonomiske og dels
politiske hensyn. Klagenemnda kom til at avlysningen var saklig begrunnet, og uttalte
følgende i premiss 25 og 26:

”Anbudskonkurransen gjaldt drift av sykehjem. Det foreligger ingen rettslig forpliktelse til å
konkurranseutsette slik virksomhet. Det kan være ulike syn på hvorvidt det er ønskelig å benytte
muligheten til å konkurranseutsette denne type virksomhet. I den foreliggende sak var
anbudskonkurransen satt i gang før kommunevalget, men avsluttet etter. Valget endret den politiske
sammensetning av bystyret og det nye flertall besluttet å avlyse konkurransen. Spørsmålet er om dette
kan regnes som en saklig grunn for avlysning etter anskaffelsesreglene.
Endringen av holdningen til konkurranseutsetting var ikke et resultat av f.eks. administrative endringer,
men av den demokratiske prosess gjennom et lokalvalg. Klagenemnda mener at hensynet til
lokaldemokratiet må veie tungt. Det kunne virke støtende om det nye politiske flertall måtte anses
bundet til å gjennomføre konkurranseutsettingen i strid med flertallets politiske overbevisning. På den
annen side har leverandørene forholdt seg til en konkurranse som kommunen har iverksatt. Dette kan ha
pådratt dem kostnader som det i denne situasjon kan virke urimelig at de må bære. Klagenemnda har
etter en samlet vurdering kommet til at et endret politisk standpunkt til bruken av konkurranseutsetting i
en kommune som følge av et kommunevalg utgjør en saklig grunn for avlysning av en
anbudskonkurranse som var satt i gang, men ikke avsluttet, før kommunevalget.” (våre
understrekninger).
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Avgjørelsen av om det foreligger saklig grunn må bero på en totalvurdering av alle parters
interesser, i lys av de alminnelig prinsipper i anskaffelsesloven. Hvilke momenter som inngår
i skjønnsutøvelsen er ikke fastlagt. Betydningen av relevante skjønnsmomenter må vurderes
isolert og i forhold til hverandre, altså både relevans- og vektspørsmål. Det kreves ikke særlig
mye for at kravet skal være oppfylt. Vilkårets/begrensningens funksjon er å hindre at
avlysning skjer på klart uholdbare eller klart usaklige grunnlag. Saklighetsvilkåret kan tjene
som mekanisme for å avveie forholdsmessigheten mellom beslutningens virkning i tid og
rom. Det som er avgjørende ved vurderingen av om vilkåret er oppfylt er hvilke(n)
virkning(er) det vil ha om konkurransen fortsetter. Innholdet i saklighetsvilkåret formuleres
ofte som et krav til begrunnelsen.

I notatene fra Clear Channels advokater er det drøftet om kommunen kan avlyse
konkurransen under henvising til at regjeringsskiftet etter Stortingsvalget forventes å gi nye
rammebetingelser for kommunen. Clear Channel avviser dette som grunnlag for å avlyse
konkurransen. Hvorvidt dette alene er tilstrekkelig til å avlyse konkurransen, er det ikke
nødvendig å ta stilling til. Det blir snarere et spørsmål om dette forhold som del av en større
helhetsvurdering gir kommunen tilstrekkelig saklig grunn til å avlyse konkurransen. Vi er
mao. av den klare oppfatning at dette ikke er et usaklig hensyn som kommunen er avskåret fra
å tillegge vekt.

Poenget er at reklamefinansiering av byromsmøbler har en kostnad i form av
miljømessig/estetiske ulemper. Disse forhold har kommunen hele tiden vært oppmerksom på.
En bedret kommuneøkonomi vil gjøre det lettere for kommunen å prioritere disse oppgavene
ved at kommunen selv drifter og vedlikeholder byromsmøblene, uten at dette går for sterkt ut
over kommunens kjernevirksomhet.

Vi mener at disse betraktninger har god støtte i Kofa-avgjørelsen om Moss kommunes
konkurranseutsetting av sykehjemstjenester. Fra Clear Channel har det under henvisning til
Moss-avgjørelsen (se ovenfor) vært trukket fram at det ikke har vært noe mellomliggende
kommunevalg. Dette er imidlertid ikke noe bærende premiss for avgjørelsen. Poenget er at
politiske maktskifter kan få konsekvenser for oppdragsgivers frihet til å avlyse en
anbudskonkurranse. Særlig i en kommune som styres av et mindretallsbyråd, må det være
klart at endrede statlige rammebetingelser etter et valg, må kunne vektlegges når en
konkurranse om reklamefinansiering av byromsmøbler skal avgjøres. For ordens skyld
minner vi om at det tilligger bystyrets eksklusive myndighet å vedta kommunens budsjett.

I mediedebatten om denne saken, har det vært en økende motstand mot selve prinsippet om
reklamefinansiering. Av argumenter som har vært fremme i debatten nevnes:

- Reklamen forringer identiteten og de visuelle kvaliteter i de offentlige byrommene.
- Reklamen innebærer en kommersialisering av inntrykkene innbyggerne mottar når

man oppholder seg i de offentlige byrommene.
- Det vurderes som prinsipielt betenkelig at kapitalsterke næringsinteresser gis

anledning til eksklusiv utnyttelse av offentlige arealer for sin virksomhet.
- Kommersialisering av byrommene bidrar til ytterligere å forsterke kjøpepresset på

barn og unge.
- Reklamefinansieringen innebærer et salg av det offentlige byrom og representerer

en reklame som man ikke kan velge bort.
- Kun de mest ressurssterke annonsørene vil ha råd til å kjøpe seg slik reklameplass.

Mindre ressurssterke annonsører, som for eksempel ”det frie musikkliv”, risikerer å
miste en arena for annonsering. Dermed forringes mangfoldet.
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Kommuneadvokaten er av den oppfatning at det i denne konkrete sak må være et vidt
spillerom for slike politiske argumenter og vurderinger når saken skal avgjøres. Som nevnt
over dreier det seg ikke om innkjøp av forbruksvarer til kommunen. Saken berører sterke
offentlige interesser. Utformingen av de offentlige byrom, møblering av disse og
tilrettelegging av byrommene for publikum ligger i kjerneområdet for lokaldemokratiet og det
kommunale selvstyre. Dette tilsier at domstolene har en mindre intensiv prøving av
saklighetsvurderingen enn om det gjaldt et mer tradisjonelt varekjøp.

Den økende politiske motstanden mot reklamefinansiering er dessuten et utslag av
gjennomførte demokratiske prosesser. En god opplysning av saken har vært vektlagt ved at
bystyret besluttet å avholde en offentlig høring om temaet. Gjennom denne saksbehandlingen
kan nye momenter ha kommet til, og politikerne kan også ha endret vektleggingen av de ulike
hensyn i saken.

Kommuneadvokaten er av den oppfatning at en avlysing av konkurransen langs de linjer som
er trukket opp ovenfor ikke er usaklige.

Det er i KOFA sak 2003/3 forutsatt at oppdragsgiver kan pådra seg ansvar for å erstatte den
negative kontraktsinteressen også om det foreligger saklig grunn for avlysningen. Et slikt
tilfelle kan foreligge dersom årsaken til avlysningen er selvforskyldt eller burde vært forutsatt.
Tilsvarende kan oppdragsgiver bli ansvarlig om det drøyes urimelig lenge med å varsle om at
konkurransen vil bli avlyst. I den grad oppdragsgiver har brutt forutsigbarhetskravet i
anskaffelsesloven § 5,  kan det være en risiko for ansvar. Kommunen har selv gått ut med en
anbudskonkurranse om reklamefinansiering av byromsmøbler. Det fremgår imidlertid av
konkurransegrunnlagets punkt 1.4.6 at tilbyder deltar i konkurransen for egen regning og
risiko, og hvor leverandøren selv må dekke alle kostnader i forbindelse med sin deltakelse i
konkurransen.

I tillegg har kommunen betinget seg adgang til å forkaste/avlyse konkurransen på ethvert trinn
før kontraktstildeling er foretatt. Dette sammenholdt at saken skal godkjennes gjennom
politisk behandling, tilsier at kommunen har overholdt kravet til forutsigbarhet. Hvis
domstolene slutter seg til en slik vurdering, vil kommunen ikke bli holdt ansvarlig for den
negative kontraktsinteresse.

Forutsetningen for ansvar er at det foreligger brudd på anskaffelsesloven, og det kreves at
overtredelsen er av viss karakter og størrelse. Videre er det et vilkår at tilbyder ikke ville ha
deltatt i konkurransen om man hadde kjent hvordan konkurransen ville blitt gjennomført.
Ville tilbyder likevel deltatt i konkurransen, foreligger ikke årsaksammenheng mellom feilen
og leverandørens tap. Det har formodningen for seg at Clear Channel Adshel AS ville deltatt i
konkurransen også om bystyret skulle treffe realitetsavgjørelse for spørsmål om kontrakt skal
inngås og valg av tilbyder. Vi viser her til at Clear Channel i sommer samtykket i en
bystyrebehandling av saken.

Det er vanskelig å forutsi sikkert utfallet av en domstolsbehandling av dette spørsmålet. Ut
over Moss-avgjørelsen truffet av KOFA har vi ikke funnet rettsavgjørelser som er parallelle.
Vi mener imidlertid at det er gode utsikter til at hensynet til folkestyre og lokaldemokrati vil
bli vektlagt så tungt at kommunen kan blir frifunnet også for krav om negativ
kontraktsinteresse. Bystyret må imidlertid være oppmerksom på at det vil foreligge en viss
prosessrisiko.
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6.4 Bystyrets begrunnelsesplikt

Slik saken er forelagt for bystyret, skal det treffes vedtak om reklamefinansierte
byromsmøbler og valg av tilbyder. Dersom bystyrets behandling leder til at kontrakt blir
inngått, foreligger det ikke strenge krav til begrunnelsen for avgjørelsen. Begrunnelsesplikten
anses overholdt i den saksframstilling som er gitt i saken.

Dersom bystyret skal treffe vedtak om å avlyse konkurransen (alternativt at tilbudet
forkastes), vil det være nødvendig med begrunnelse for vedtaket. Dette har også en side mot
bevisbyrdreglene hvor kommunen kan bli pålagt å dokumentere at grunnlaget for avlysningen
er saklig. Det bør generelt være en sammenheng mellom formålenes relevans og vektingen av
de hensyn som lovlig skal tillegges vekt og fakultative sidehensyn. Generelt vil kravene til
begrunnelse skjerpes ved inngripende vedtak. Kvaliteten i den skriftlig begrunnelse vil styrke
oppfatning om at vedtaket er truffet etter et saklig og forsvarlig skjønn.

Det forutsettes at begrunnelsen også gjenspeiler det reelle forhold. Fremstår begrunnelsen
som en omgåelse av regelverket eller konkurransegrunnlaget, vil domstolen skjære gjennom
og legge det reelle forhold til grunn.

6.5 Erstatning for den positive kontraktsinteressen
Det foreligger ingen avgjørelser fra Høyesterett som gir erstatning for den positive
kontraktsinteressen ved avlyst konkurranse. Det klare utgangspunktet etter gjeldende rett er at
slik erstatning ikke kan kreves om det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Dersom oppdragiver ikke har saklig grunn for sin avlysning, er spørsmålet mer usikkert. Men
usakelige hensyn eller vilkårlige vurderinger vil normalt gjøre feilen vesentlig. Det kan ikke
avvises slikt ansvar på prinsipielt grunnlag, og det er her for så vidt tilstrekkelig å vise til den
rettsutvikling som har vært frem mot Rt. 2001 side 1062 (Nucleus-dommen). Spørsmålet var
her erstatning fra forbigått anbyder. Høyesterett stilte opp nærmere vilkår for ansvaret. Det
må være rom for feil ved vurdering av anbud, både med hensyn til det faktiske grunnlaget og
forståelsen av regelverket uten at det avstedkommer ansvar for den positive
kontraktsinteressen. Ansvar vil først være aktuelt dersom det forekommer ”vesentlige feil”.
Når innholdet av uttrykket ”vesentlige feil” skal fastsettes, må det foretas en bred vurdering,
der både objektive og subjektive elementer inngår. Den objektive siden av vurdering vil bestå
i å vurdere hvorvidt det er begått rettsbrudd av bestemt art og størrelse. Den subjektive delen
av vurderingen vil bestå i å vurdere i hvilken grad oppdragsgiver kan lastes for det
rettsbruddet som er begått. Høyesterett strammet videre til beviskravet for
årsakssammenhengen i forhold til de vanlige beviskravet, og det kreves klar
sannsynlighetsovervekt for at feilen har påvirket avgjørelsens innhold slik at oppdraget skulle
gått til den forbigåtte anbyder.

Vi vurderer prosessrisikoen for at kommunen skal bli idømt ansvar for den positive
kontraktsinteresse, til å være begrenset.

Helge Strand
Kommuneadvokat

Karl Fartein Løseth
Advokat


