
Kommunen brøt loven - må utlyse 
konkurranse på nytt 

 
LOVSTRIDIG: Før jul inviterte Bodø kommune to selskaper til en konkurranse om 
levering av HMS-tjenester til kommunens barnehager. Nå viser konkurransen seg å 
være lovstridig. Foto: Tom Melby 
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Bodø kommune er på kant med anskaffelsesloven igjen. 

 For abonnenter 

Høsten 2021 var Bodø kommune på jakt etter en nye leverandør av 

HMS-tjenester i barnehagene i kommunen. Siden den estimerte 

kostnadsrammen for tjenestene beløp seg til 1,2 millioner kroner, var 

det ikke nødvendig å utlyse en tilbudskonkurranse etter lovverket. 

Dermed inviterte Bodø kommune inn to aktører i konkurransen om 

HMS-tjenestene – PBL Mentor og Barn-Nett. Det endte med at 

førstnevnte fikk anbudet. 
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Fikk medhold 

I desember i fjor ble imidlertid kontraktinngåelsen stoppet, etter en 

begjæring fra Barn-Nett, som mente anskaffelsesprosessen var 

lovstridig, etter paragraf 4 i anskaffelsesloven. 

Barn-Nett mente kommunen ikke hadde saumfart markedet godt nok, 

og la fram beviser for at det var flere potensielle leverandører av HMS-

tjenester i markedet enn de ovennevnte leverandørene. 

I Salten og Lofoten tingrett fikk selskapet – med base i Bergen – 

medhold den 13. desember. Kommunen ble gitt forbud mot å inngå 

kontrakt inntil det var rettskraftig avgjort om anskaffelsesregelverket 

var fulgt. 

– Den 23. desember krevde Bodø kommune muntlige forhandlinger i 

retten. Kommunen mente at det kun var to leverandører i markedet, 

men etter utveksling av prosesskriv måtte det legges til grunn at Barn-

Nett hadde sannsynliggjort at det var flere. For å overholde kravene i 

anskaffelsesloven paragraf 4 anså kommunen det som riktig å avlyse 

konkurransen, forteller Bodø kommunes advokat, Christian Nergård 

Jensen, til Avisa Nordland. 

Dermed ble det inngått et forlik, som innebar at Bodø kommune skal 

utlyse ny konkurranse. Kommunen må også punge ut for 

saksomkostninger på omtrent 80.000 kroner, opplyser Jensen. 

Ikke første gang 

I november i fjor det kjent at Bodø kommune etter eget skjønn brøt 

loven etter å ha hyret inn Ernst & Young (EY) til å behandle et varsel i 

den mye omtalte Burchardt-saken. Senere ble anskaffelsen klagd inn 

for Kofa av advokatfirmaet Aga. 

Dette gjorde kommunen uten å gjennomføre en anbudskonkurranse. 

EY skulle få opptil 400.000 kroner for jobben, et beløp som var for stort 

for ikke å gjennomføre en anbudskonkurranse. 



– Tatt på alvor 

Advokatfullmektig hos Stiegler advokatfirma, Christina Røvær, forteller 

på vegne av sin klient, Barn-Nett, at Bodø kommune har opptrådt 

ryddig i saken. 

– Den innsigelsen klienten hadde til konkurransen, ble tatt på alvor av 

Bodø kommune. Barn-Nett mener kommunen har opptrådt 

profesjonelt i saken, sier Røvær. 

Gjennom Røvær uttrykker Barn-Nett også en generell oppfordring til 

offentlige oppdragsgivere: 

– Barn-Nett vil sterkt oppfordre offentlige oppdragsgivere til å benytte 

seg av anledningen til å kunngjøre konkurranser under nasjonal 

terskelverdi frivillig på Doffin. 
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