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KJENNELSE 

 

Saksøker hadde i stevning av 31.10.2017 fremmet krav overfor saksøkte om at kontrakt 

skulle kjennes uten virkning idet saksøker mente det var en ulovlig direkte offentlig 

anskaffelse, samt krav om at saksøkte skulle idømmes overtredelsesgebyr etter regelverket 

for offentlige anskaffelser. 

 

Saken gjelder heving av saken og avgjørelse av saksomkostninger etter at saksøker i 

prosesskrift den 26.9.2018 trakk søksmålet. 

 

Framstilling av saken 

 

Salangen kommune, i samarbeid med Gratangen og Lavangen kommune, besluttet i 2016 å 

skaffe seg helt nye IT-systemer for alle kommunale tjenester. Det ble utlyst 

anbudskonkurranse i Doffin som er en database for offentlige innkjøp. I 

anbudsdokumentenes konkurransegrunnlag var kontraktens gjenstand angitt slik: 

 

«2 KONTRAKTENS GJENSTAND  

Kommunene Salangen, Gratangen og Lavangen har gjennom flere år opparbeidet en 

betydelig bruk av IKT tjenester i kommunene på lik linje med den øvrige utviklingen i 

sektoren. Kommunenes drift både innenfor administrasjon og skole er i stor grad 

sentralisert, og dette har gitt langt bedre kontroll med den teknologiske utviklingen 

og mer effektiv drift. IT investeringer i sentral infrastruktur har allikevel vært 

begrenset de siste årene, og man har i prinsippet kun gjort de aller mest kritiske 

oppgraderingene for å sørge for tilstrekkelig drift. IT løsningene preges derfor av et 

teknologisk etterslep, manglende verktøy for å drive effektiv forvaltning samt at 

plattformen tilfredsstiller ikke morgendagens krav organisasjonen har til 

samhandlingsteknologi, ytelse, tilgjengelighet og sikkerhet. IT tjenestene i  

kommunene er av høy teknologisk kompleksitet, noe som er krevende i forhold til 

drift og forvaltning, og bemanningssituasjonen er begrenset. 

I forhold til fremtidens IT løsninger, må kommunene fornye arkitektur for å kunne 

tilby brukere og innbyggere mer avanserte tjenester, slik at plattformen kan 

effektiviseres, forenkles og i stor grad tilrettelegge for automatiserte oppgaver.  

2.1 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN  

Oppdragsgiver ønsker tilbud på prosjektledelse og prosjektgjennomføring. 

Prosjektets varighet er estimert til å vare fra 2016 til og med 2018. Der hoveddelen 

av leveransen skjer i 2016.  

2.2 OPPSUMERING AV BEHOV  

Oppdragsgiver står ovenfor større utskiftinger av IKT-plattformen. Nåværende 

plattform er basert på vmware, microsoft og citrix-teknologi, og er fra 2008. 

oppdragsgiver ønsker å knytte til seg aktuelle leverandører for å løfte nåværende 

miljø over til nettskyen.  
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2.3 KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG  

Prosjektet omfatter 3 kommuner, 45 avdelinger og ca. 600 brukere.  

Forventet kostnad for prosjektet er estimert fra 5 - 7 millioner kroner fordelt over 

prosjektperioden.  

Det er en forutsetning at dagens drift opprettholdes og fases ut gjennom 

prosjektperioden. Prosjektet skal sikre at deltagende kommuner ikke opplever 

driftsstans i forbindelse med prosjektgjennomføringen.  

Dagnes serverrom på herredshuset skal stenges innen utgangen av 2016.» 

 

Saksøker har opplyst i stevningen at de unnlot å delta i konkurransen da det var opplyst at 

man som utvalgt leverandør var forhindret i å levere selve skytjenesten som var den 

tjenesten saksøker kunne tilby. 

 

I mai 2017 ble det inngått kontrakt mellom Salangen kommune og Skills AS. Ifølge 

tildelingsbrevet av 26.5.2017 hadde kontrakten en anslått totalverdi på ca. 6,7 millioner 

kroner eks. mva. 

 

Bedriftssystemer sendte den 19.9.2017 prosessvarsel, jf. tvisteloven § 5-2, til Salangen 

kommune og anførte at det var anskaffet nettsky og at avtale om anskaffelse av selve 

nettskyen ikke var en del av konkurransegrunnlaget og derfor var en ulovlig direkte 

anskaffelse. Søksmål ville bli tatt ut 25.9.2017 og svar på spørsmål og fremleggelse av 

diverse dokumentbevis måtte skje innen 24.9.2017. 

 

Salangen kommune, ved Finnut Consult AS, svarte i brev av 22.9.2017 slik: 

 

«Anskaffelse av IKT plattform -K4 samarbeidet  

Salangen kommune har på vegne av det interkommunale samarbeidet K4 

gjennomført anskaffelse av konsulentbistand til innfasing av ny IKT- plattform for 

deltagende kommuner. Finnut Consult AS har bistått Salangen kommune i denne 

anskaffelsen.  

I forlengelse av forprosjekt vedrørende ny IKT- plattform for K4- kommunene 

besluttet kommunene å benytte Microsofts AZURE som løsning for K4 kommunenes 

framtidige IKT- plattform. Denne beslutningen ble fattet før gjeldende 

anskaffelsesprosess IKT plattform — K4 samarbeidet.  

Anskaffelsen IKT plattform — K4 samarbeidet består av konsulentbistand til å fase 

deltagende kommuner over i AZURE på en sikker måte.  
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30.03.2016 ble følgende spørsmål fra Bedriftssystemer AS og svar publisert som  

tilleggsinformasjon på Mercell.  

Spørsmål 1.  

Har dere allerede bestemt dere for en leverandør av skytjenestene som kommunen 

ønsker å flytte  

Svar 1.  

Kommunen har bestemt seg for en Microsoft strategi basert på Azure plattform.  

Spørsmål 2.  

Dere etterspør referanser på 3 oppdrag av tilsvarende karakter. Kan dere utdype hva 

slags oppdrag dere ønsker referanse på?  

Svar 2.  

Vi ber om referanser på oppdrag der leverandøren har gjennomført/bistått 

oppdragsgivere i overføring av applikasjoner fra lokal serverplattform til Azure. 

Samt oppdrag der leverandør har gjennomført/bistått i forhold til nettverksdesign.  

Spørsmål 3.  

Vil man som utvalgt leverandør være forhindret i å levere selve skytjenesten som 

dere skal til?  

Svar 3.  

Ja. 

Det vises for øvrig til kravspesifikasjonen.  

Svarene, samt kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget er tydelige på at AZURE 

er valgt plattform.  

Leverandørene var altså avskåret fra å levere selve skytjenesten, da denne leveres 

fra Microsoft og avtale er inngått direkte med Microsoft og Salangen kommune 

(Gjennom en utvidelse av eksisterende avtale med Microsoft). Skill leverer altså ikke 

plattformen eller deler av denne.  

Se vedlegg: Avtale mellom Microsoft og Salangen kommune.  

K4- kommunene har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

Nasjonal strategi for bruk av skytenester (Se vedlegg Nasjonal strategi), forholdt seg 

til regjeringens definisjon av skytjenester. Denne baserer seg på den amerikanske 

standardiseringsorganisasjonen NIST (National Institute of Standards and 

Technology). Se vedlegg NIST.  

Årsaken til at Microsofts fullversjon av AZURE (ikke AZURE pack/stack) ble valgt 

som løsning for ny IKT- plattform for K4 kommunene, er at dette på 

utlysningstidspunktet var eneste skyløsning som oppfyllte NIST definisjonen av 

skytjenester, samtidig som det er den eneste plattformen med en fullverdig løsning 

som vil kunne godkjennes av datatilsynet.» 
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Den 22.9.2017 sendte saksøker slikt brev til saksøker ved Finnut Consulting: 

 

«VEDR. ANSKAFFELSE AV SKYTJENESTER  

Det vises til svar på klage fra Bedriftssystemer, der det opplyses at avtale om 

skytjenester er levert av Microsoft gjennom en tilleggsavtale. Så vidt vi kan forstå av 

de mottatte dokumentene, er tilleggsavtalen inngått med ikrafttredelse 27.6.2017, 

uten at det har vært noen konkurranse i forkant.  

Det bes med dette om innsyn i avtalen og tilleggsavtalen. Videre bes det opplyst 

hvilken økonomisk verdi det er på tilleggsavtalen om skytjenester. Det bes også om 

innsyn i all korrespondanse (herunder e-poster) mellom kommunen (eventuelt dere 

som representant for kommunen), og Microsoft.  

Dernest bes det opplyst hvilken hjemmel for direkte anskaffelse i forskrift om 

offentlige anskaffelser som er lagt til grunn ved beslutningen om å inngå 

tilleggsavtalen.  

Det bes endelig om innsyn i konkurransegrunnlag og kunngjøring som ligger til 

grunn for avtalen med Microsoft (dvs. den opprinnelige avtalen som er utvidet 

gjennom tilleggsavtalen).  

I avis-oppslag 14.9.2017 fremgår det at: "Datatilsynet har vært med fra starten av, 

blant annet for å se på hvordan [Skill] og kommunene løser viktige oppgaver knyttet 

til sikkerhet og personvern". Min klient har vært i kontakt med Datatilsynet, som ikke 

kan se ha noen kommunikasjon med verken kommunen eller Skills AS i anledning 

saken. Det bes følgelig om innsyn i alle dokumenter som gjelder kommunikasjon med 

Datatilsynet i anledning prosjektet.  

Det varsles med dette om at det er aktuelt å ta ut søksmål med krav om at 

tilleggsavtalen kjennes uten virkning, og det bes derfor om svar innen onsdag 27. 

sept. kl. 16.»  

 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek ved advokatfullmektig Trine Lysaker Lehn svarte den 

13.10.2017 der kravet ble bestridt i sin helhet. Det ble blant annet anført at 

anbudskonkurransen også omfattet skytjeneste, og at lisenser også var en del av 

konkurransegrunnlaget som underbygget dette, og at det således ikke var noen ulovlig 

direkte anskaffelse. I brevet skrev de blant annet følgende: 

 

«4.3 Spørsmål/svar i konkurranse  

Bedriftssystemer er videre kritiske til svaret på deres spørsmål i konkurransen.  

"Vil man som utvalgt leverandør være forhindret i å levere selve skytjenesten som 

dere skal til?", Svar ble gitt 30.3.2016, som "Ja".  

Vi ønsker her å påpeke at det vil være stor forskjell på å levere selve skytjenesten  

sammenlignet med å levere lisenser til denne med implementering ol,  

Selve skytjenesten er Azure, og leveres av Microsoft. Azure for offentlig sektor 

leveres kun gjennom godkjente Microsoft partnere. Skill er Microsoft partner og 

således godkjent for å levere «lisensene»/tjenestene. Kommunesamarbeidet besluttet 
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å følge anbefalingene i Nasjonal strategi for bruk av skytjenester med å benytte 

almenne skytjenester. På det tidspunktet var det kun Microsoft av rene almenne 

skytjenesteleverandørene som kunne tilby tilstrekkelig sikkerhet når det behandling 

av personopplysninger. I tillegg var valget av Azur begrunnet med behovet for 

kompatibilitet med noen av de eksisterende systemer, fleksibilitet og 

kostnadsbesparelser.»  

 

Den 31.10.2017 tok Bedriftssystemer AS ut stevning mot Salangen kommune. Det ble 

anført at retten skulle kjenne kontrakten Salangen kommune hadde inngått med Skills AS 

etter anbudskonkurranse uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse idet det ble anført 

at det var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, og at saksøkte skulle ilegges 

overtredelsesgebyr, jf. lov om offentlige anskaffelser § 13 første ledd, bokstav a, § 13 siste 

ledd og § 14 annet ledd, jf forskriften § 22A-2. 

 

I stevningen er kravet i hovedtrekk begrunnet nærmere slik:  

 

«…Den utlyste konkurransen gjaldt kjøp av konsulenttjenester og 

prosjektgjennomføring. Dette følger av både ordlyden i kunngjøringen og 

konkurransegrunnlaget. 

Gjennom endringen i konkurransegrunnlaget etter prekvalifiseringen, ble 

anskaffelsen utvidet til å omfattet levering av skyløsning (kjøp av tilgang til selve 

plattformen), i tillegg til en rekke programvarelisenser. Dette var ikke en del av den 

opprinnelige utlyste konkurransen, og representerer følgelig en ulovlig direkte 

anskaffelse. 

…Det antas at deler av ytelsen under kontrakten ikke lenger kan leveres tilbake i 

samme stans, og kontrakten kan da etter § 22A-1 5. bare kjennes uten virkning for 

fremtidig kontraktsoppfyllelse. Men retten skal i så fall ilegge et overtredelsesgebyr.» 

 

Saksøker la ned slik påstand: 

 

 «1. Salangen kommunes kontrakt med Skill AS kjennes uten virkning. 

2. Salangen kommune betaler et overtredelsesgebyr etter rettens skjønn, oppad 

begrenset til kr. 1 000 000 (én million kroner) 

 3. Salangen kommune betaler sakens omkostninger.» 

 

Saksøkte innga tilsvar den 30.11.2017 og bestred kravet og alle anførsler fra saksøker og 

anførte i hovedtrekk følgende: Det foreligger ikke en ulovlig direkte anskaffelse. Saksøker 

har ikke angitt den konkrete hjemmelen i anskaffelsesreglementet de mener er brutt. Det 

foreligger ingen vesentlig endring i konkurransegrunnlaget, som heller ikke er konkret 

påvist av saksøker, og således ingen ulovlig direkte anskaffelse. 
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Saksøkte la ned slik påstand: 

 

 «1 Salangen kommune frifinnes. 

 2 Bedriftssystemer AS dømmes til å erstatte Salangen kommune sine 

saksomkostninger.» 

 

I prosesskrift av 5.12.2017 fra saksøker ble det fremsatt krav om framlegg av opprinnelig 

konkurransegrunnlag, revidert konkurransegrunnlag, kontrakt, eventuelle endringer i den 

inngåtte kontrakt, samtlige e-poster og annen kommunikasjon mellom kommunen og 

kontraktsparten som gjelder gjennomføring av kontrakten fra konkurransen ble kunngjort 

og fram til dagens dato, og alle vurderinger som er innhentet fra ekstern advokat i 

anledning anskaffelsen. Videre ba saksøker opplyst om det stemte at saksøkte og 

kontraktspart søke å gjennomføre kontrakten raskere slik at ikke retten rakk å behandle 

saksøkers krav om annulasjon. Man ba om at saken ble berammet snarest og at det var nok 

med en dag i retten, og at man ville ha med rettslig medhjelper i retten. 

 

Den 14.12.2017 ble det berammet planmøte til den 28.2.2017. 

 

I prosesskrift av 1.2.2018 fra saksøker ble det anført at hovedforhandling måtte berammes 

så snart som mulig slik at saken kunne pådømmes før den omtvistede kontrakten var 

oppfylt. Videre at med ett unntak var ikke krav om fremlegg av bevis imøtekommet. 

 

I brev av 7.2.2018 ba retten saksøkte legge fram dokumentene innen 16.2.2018. 

 

Planmøtet ble holdt 28.2.2018 og hovedforhandling ble berammet til 5. og 6. april 2018. 

 

I prosesskrift av 28.2.2018 fra saksøkte ble det meste av etterspurt dokumentasjon lagt 

fram. De rettslige anførsler i saken ble presisert slik: 

 

«3 Rettslige anførsler  

351 Avtalen omfatter ikke lisenser  

Saksøkte finner grunn til etter å ha gjennomgått saken ytterligere, å presisere 

følgende: 

Konkurransen som ble gjennomført om "IKT plattform — K 4 samarbeidet" omfattet 

ikke kjøp av lisenser. Saksøkte inngikk i desember 2015 en avtale med Microsoft om 

kjøp av lisenser. Det er denne avtalen som siden det har vært benyttet til å kjøpe 

Azure-lisenser. Da Salangen kommune inngikk avtale med Skill, hadde derfor 

Salangen kommune allerede inngått avtale med Microsoft om kjøp av Azure-lisenser 

og det var dermed ikke behov for at avtalen med Skill skulle omfatte lisenskjøpet. 

Disse avtalene er tidligere oversendt til saksøker. Avtalene med Microsoft fremlegges  

som  

Bilag 8: Avtale mellom Salangen kommune og Microsoft  
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I tilbudet til Skill er det gitt priser som inkluderer Azure-lisenser. Bakgrunnen for 

dette er imidlertid kun at saksøkte som en del av sitt beslutningsgrunnlag for valg av 

kontraktspart, ønsket å få kunnskap om hvilke driftsutgifter kommunene ville få ved 

valg av de ulike tilbudene. Dette fordi hver tilbyder skulle beskrive løsningsforslag 

som kunne inkludere ulike type lisenser/sammensetning av lisenser. Driftsutgiftene til 

kommunen ville derfor variere avhengig av hvilket løsningsforslag man gikk for. I en 

slik situasjon ville det vært uforsvarlig fra kommunens side, ikke å be om at 

kostnader for lisenser ble estimert i pristilbudet. Lisensene blir imidlertid ikke 

anskaffet fra Skill, men fra Microsoft gjennom Microsofts partner iTet AS.  

3.2 Vesentlige hensyn til allmennhetens interesser  

Salangen kommune vil anføre at kontrakten under ingen omstendighet kan kjennes 

uten virkning da vesentlige hensyn til allmennhetens interesser gjør det nødvendig å 

opprettholde kontrakten, jf. Anskaffelsesloven § 13 fjerde ledd. De systemene som 

kommunene har i dag er gamle og svært lite driftssikker. Det har vært flere alvorlige 

driftsbrudd, noe som blant annet har ført til at legekontorene i de tre kommunene har 

måtte holde stengt i en periode og dokumentasjon blant annet knyttet til 

helserelaterte opplysninger, har kommet bort i forbindelse med avbruddene.  

Dersom kontrakten nå kjennes uten virkning slik at saksøkte må gjennomføre en ny 

konkurranse for å få gjennomført prosjektet, kan nye større driftsavbrudd inntre med 

de alvorlige konsekvensene det vil kunne få.»  

 

I prosesskrift av 12.3.2018 fra saksøker ble det bedt om faktiske avklaringer vedrørende 

skytjenesten slik: 

 

«Vi registrerer at saksøkte i sitt siste prosesskriv av 28. februar "etter å ha 

gjennomgått saken ytterligere" informerer at konkurransen ikke omfattet kjøp av 

lisenser, da lisenser siden 2015 er blitt kjøpt av Microsoft, gjennom Microsofts 

partner iTet AS.  

Det bes derfor konkretisert om kommunen ved "lisenser" inkluderer Azure tjenester 

slik at Azure er blitt kjøpt fra iTet siden 2015, eller med hvilket grunnlag denne 

avtalen ble utvidet. Det bes også om at det opplyses om alle de programlisenser som 

det er inngått avtale om, og som benyttes i forbindelse med skytjenestene som 

leveres. Det bes presisert hvem som er kontraktsmotpart, og eventuelt hvilken 

avtalepartner som avtalene er inngått med. Det bes også opplyst tidspunkt for 

inngåelsen av lisensavtalene.» 

 

Videre ble det påpekt at framlegg av e-poster ikke var blitt besvart og man ba om status på 

dette. Det ble dessuten fremsatt nye krav om fremlegg av dokumenter; administrators logg 

fra Mercell, oppdragsgivers protokoll, fakturaer fra Skill AS, iTet AS og Microsoft til 

Salangen kommune de 3 siste år, og vedlegg til konkurransegrunnlagene. 
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Saksøkte opplyste i prosesskrift av 19.3.2018 at de jobbet med saken og ville legge fram de 

ønskede dokumenter i løpet av kort tid, samt at de opplyste hvem som ville møte som 

partsrepresentant og fire navngitte vitner. 

 

I saksøkers prosesskrift av 20.3.2018 ble det blant annet krevd fremlagt 

forhandlingsreferater med samtlige tilbydere, samt påpekt at flere av de tidligere krav om 

fremlegg ikke var besvart, og man ba om at fristen for sluttinnlegg måtte utsettes. Saksøker 

krevde at to av vitnene til saksøkte skulle avskjæres som unødvendig bevis. 

 

Saksøker innga nytt prosesskrift den 22.3.2018 og utvidet krav og påstand til også å gjelde 

avtale med iTet AS og Microsoft Norge AS, jf. tvisteloven § 15-1 og § 15-4. Begrunnelsen 

var at saksøkte hadde opplyst i prosesskrift av 28.2.2018 at gjenstanden for søksmålet ikke 

var dekket av avtalen med Skill AS, men av avtaler med Microsoft via iTet AS, men at det 

var umulig å dokumentere dette grunnet manglende innsyn og bevisfremleggelse fra 

saksøktes side.  

 

Saksøker anførte prinsipalt at avtalen om skytjeneste med Skill AS var ulovlig, subsidiært 

at dersom avtale om skytjeneste var inngått med Microsoft var det en ulovlig 

direkteanskaffelse idet kontraktsinngåelsen ikke var kunngjort, atter subsidiært at dersom 

avtale om skytjeneste var inngått direkte med iTet AS at det utgjorde en vesentlig endring 

ved utvidelse og/eller forlengelse og at kontraktsinngåelsen ikke var kunngjort og en 

ulovlig direkteanskaffelse, alle anførsler med henvisning til forskriften § 4-1 q. De krevde 

rettens kjennelse for bevistilgang, samt at hovedforhandlingen ble utsatt, jf. tvisteloven  

§ 16-3. Det ble lagt ned slik ny påstand: 

 

 «1. Salangen kommunes kontrakt med Skill AS kjennes uten virkning. 

 Subsidiært:  

 2. Salangen kommunes kontrakt med iTet AS kjennes uten virkning. 

 Atter subsidiært: 

3. Salangen kommunes kontrakt med Microsoft kjennes uten virkning. 

I alle tilfeller: 

4. Salangen kommune betaler et overtredelsesgebyr etter rettens skjønn, oppad 

begrenset til kr. 1 000 000 (én million kroner) 

 5. Salangen kommune betaler sakens omkostninger.» 

 

Saksøkte opplyste i prosesskrift av 22.3.2018 at de registrerte nye krav og påstand og ville 

komme tilbake til hvordan de skulle forholde seg til dette. Flere av saksøkers krav om 

bevisframlegg ville bli besvart 23.3.2018. Saksøkte motsatte seg ikke utsettelse av 

hovedforhandling, og pekte på at saksøker hadde satt fram nye anførsler den 22.3.2018. 

 

I saksøktes prosesskrift av 26.3.2018 ble ytterligere krav om bevisframlegg besvart, man 

bestred kravet om å avskjære to vitner, og mente i stedet at et av saksøkers vitner måtte 
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avskjæres, og at man ville komme tilbake med merknader til saksøkers prosesskrift av 

20.3.2018. Saksøkte skrev følgende om avklaringer knyttet til kjøp av skytjenester: 

 

«Motparten ber om en konkretisering av hvorvidt saksøkte i sin omtale av "lisenser" i 

prosesskriv av 28. februar 2018 sikter til Azure-tjenestene. Saksøkte bekrefter at 

"lisenser" her er benyttet for å omtale skytjenester fra Microsoft, nærmere bestemt 

Azure-tjenester. Saksøkte er for øvrig enig i at det er mest korrekt å omtale Azure-

tjenestene nettopp som tjenester og ikke lisenser. 

Videre er det korrekt at Azure-tjenester har blitt kjøpt via iTet AS helt siden 29. 

desember 2015. Det ble også inngått en ny avtale med Microsoft via iTet AS den 29. 

juni 2017. Sistnevnte avtale dekker saksøktes løpende Azure-tjenester i dag.  

I denne forbindelse vil saksøkte vise til faktura nr. 25327 fra Skill AS den 10. juli 

2017, se Bilag 8 nedenfor. Selv om fakturaen er sendt kommunen fra Skill AS, er 

dette en ren viderefakturering av skytjenestekostnader som er tilknyttet kommunens 

avtale med iTet AS. Kontrakten med Skill AS omfatter ikke kjøp av Azure-tjenester. I 

saksøktes kontrakt med Skill AS er slike skytjenestekostnader kun synliggjort som en 

estimert kostnad for oppdragsgiver. Skill AS hverken tilbyr, leverer eller videreselger 

skytjenestene. I motsetning til iTet AS har Skill AS for øvrig ikke den partnerstatus 

hos Microsoft som er nødvendig for å tilby den type Microsoft-avtale om Azure-

tjenester som her er benyttet.  

Saksøkte opprettholder for øvrig at anskaffelsen også kunne inkludere kjøp av 

skytjenester. Det var imidlertid en klar forutsetning for anskaffelsen at disse 

skytjenestene måtte være basert på Microsoft Azure. Skill AS leverer ikke Azure-

tjenestene som en del av sitt tilbud, og var heller ikke pliktig til å gjøre det. Skill AS 

estimerte som nevnt kun hva slags eksterne skytjenestekostnader kommunene måtte 

regne med i og med Skill AS' løsningsforslag.» 

 

Hovedforhandlingen ble avlyst for omberamming. 

 

Den 4.4.2018 innga saksøker nytt prosesskrift. Saksøker anførte der at hovedforhandling 

var blitt omberammet fordi saksøkte ikke hadde besvart krav om bevisframlegg, og i 

prosesskrift av 26.3.2018 kom med nye anførsler som stred med tidligere anførsler. 

Saksøker ba saksøkte svare på en rekke spørsmål i saken og legge fram ytterligere 

dokumenter. 

 

I prosesskrift av 16.4.2018 skrev saksøker følgende: 

 

«Det vises til domstolens forsøk på å få berammet rettssaken før sommeren, men 

hvor dette ikke passet saksøkte. Som angitt hele veien, ønsker denne side en snarlig 

beramming av rettssaken. Saksøker er imidlertid prisgitt at saksøkte besvarer 

provokasjoner innen rimelig tid, og bidrar til sakens opplysning.  
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Hittil har imidlertid saksøkte kommet med flere forskjellige motstridende anførsler, 

til og med rett før saksforberedelse var planlagt avsluttet. En avklaring av disse 

motstridende anførslene ble etterspurt fra denne side ved prosesskriv av 4. april 

2018, som p.t. ikke er besvart.  

Følgelig bes det om at domstolen følger opp saksøkte, slik at det er mulig å beramme 

rettssaken så fort som mulig. For denne side fremstår det som svært uheldig å vente 

med hovedforhandling til oktober, særlig da dette er å anse om en hastesak ettersom 

det er en pågående kontrakt som begjæres uten virkning.» 

 

Den 18.4.2018 opplyste saksøkte i prosesskrift at prosjektet knyttet til Skill AS ville være 

avsluttet innen utgangen av mai 2018, og at avtalen med Microsoft utløp 29.6.2018, og at 

ny konkurranse og kontrakt på lisenser og Azure tjenester skulle være på plass til 

29.6.2018. Saksøkte ment derfor at det ikke hadde betydning om ny hovedforhandling ble 

berammet til juli eller oktober 2018 idet prosjektet uansett ville være avsluttet da og nye 

avtaler på plass. 

 

I prosesskrift av 2.5.2018 viste saksøker til saksøktes siste prosesskrift og anførte at dette 

var det de hadde fryktet ville skje og ba retten vurdere om annen domstol i annen rettskrets 

kunne ta saken tidligere. 

 

Ny hovedforhandling ble den 4.5.2018 berammet til 8.10.2018. 

 

I prosesskrift av 8.5.2018 ba saksøker om nytt planmøte for å få besvart krav om 

bevisframlegg og framdrift i saken. 

 

I brev av 24.5.2018 ba retten saksøkte svare innen 7.6.2018. 

 

Den 7.6.2018 innga saksøkte prosesskrift og skrev følgende under klargjøring av anførsler: 

 

«Saksøkte ser at det kan anses som noe uklart hva som er anført i forhold til hvilke 

avtaler som hjemler kjøp av Azure-tjenestene. Vi vil derfor i det følgende klargjøre 

saksøktes anførsler.  

Forut for konkurransen ble det gjennomført et forprosjekt. I forlengelsen av dette ble 

det besluttet at kommunene skulle benytte Microsoft Azure som løsning for K4-

kommunenes framtidige IKT-plattform.  

Årsaken til at det ble besluttet at Azure skulle benyttes som løsning, var at dette på 

daværende tidspunkt var den eneste skyløsningen som hadde en fullverdig løsning 

som ville kunne bli godkjent av Datatilsynet. Det vises til bilag 8 til stevningen hvor 

dette fremgår.  

Det vises også til konkurransegrunnlaget, inntatt som bilag 4 til stevningen, hvor det 

i punkt 2 siste avsnitt angis:  



 - 12 - 17-171213TVI-OFOT 

 

 

Det legges til grunn i forstudie at 4K kommunene ønsker å opprettholde en Microsoft 

strategi for produksjon av IT-tjenester.  

Konkurransen gjaldt konsulentbistand til å fase de deltagende kommunene over i 

Azure på en sikker måte. Dette er også bakgrunnen for at kommunen anga som svar 

på spørsmål 1 i Mercell at "kommunen har bestemt seg for en Microsoft strategi 

basert på Azure plattformen". Dette var også bakgrunnen for at det i spørsmål tre 

ble besvart "ja" på spørsmål om man var forhindret til å levere selve skytjenesten. 

Det vises til bilag 3 til stevningen.  

Det at kontrakten ikke omfatter skytjenesten fremgår også av 

konkurransegrunnlagets beskrivelse av anskaffelsen i punkt 2.1 hvor det fremkommer 

at "oppdragsgiver ønsker tilbud på prosjektledelse og prosjektgjennomføring". Det 

vises til stevningens bilag 4.  

Kontraktens omfang er beskrevet i konkurransegrunnlagets punkt 2.4 og her ser vi 

også at det er prosjektgjennomføring som beskrives.  

Dersom man går til kontrakten med Skill AS ser man videre at Skill ikke har tilbudt 

leveranse av skytjenestene, men tilbyr kun å gjennomføre prosjektet slik beskrevet i 

konkurransegrunnlaget.  

Kontrakten er fremlagt som bilag 4 til prosesskriv av 28. februar 2018. I kontraktens 

bilag 5 Samlet pris og prisbestemmelser vises det til lisensavtalen med Microsoft. 

Videre fremgår det under punkt 3 i bilag 5 at det forutsettes at Skill er Partner of 

record (POR), også benevnt som Digital Partner of Record (DPOR). En DPOR har 

ikke rettigheter til å selge selve Azure-tjenesten. Det vises til Bilag 5: Utskrift fra 

Microsofts nettsider. Her fremkommer det bl.a. at  

 

DPOR allows partners to:  

 Support customers' cloud services, helping to deliver strong business outcomes 

and high ongoing services levels for the customer.  

 Qualify for MPN cloud competencies that Will help you grow your business and 

unlock benefits, such as unlimited cloud support, sales and technical training to 

develop your expertise, internal software use rights, and other special offers.  

 Gain insight into your customers' cloud consumption and usage, allowing you to 

monitor and proactively engage With your customers, implement solutions, and 

help them reach their desired business outcome, This insight can also be 

leveraged for cross-sell/upsell opportunities, and allows partners to proactively 

engage customers at risk for non-renewal.  

 

Skill har dermed ikke rettigheter til å selge Azure-tjenester fra Microsoft. Følgelig 

opprettholder saksøkte det som gjøres gjeldende i av prosesskriv av 28. februar 

2018. Årsaken til at det ble gitt andre opplysninger i brev av 13. oktober 2017, 

skyldes misforståelser på saksøktes side.  

Etter dette er saksøktes anførsler sammenfatningsvis:  

1) Kontrakten med Skill omfatter ikke kjøp av Azure-tjenester.  
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2) Azure-tjenestene er kjøpt av Microsoft via iTet.» 

 

I prosesskrift av 17.9.2018 fra saksøkte ble det opplyst at ny prosessfullmektig var advokat 

Espen S. Bakjord. Videre at avtalen med Skill AS ble avsluttet i juni 2018 og avtalen med 

iTet AS ble den 10.8.2018 avløst av ny rammeavtale etter anbudskonkurranse. Saksøkte 

varslet at man ville komme tilbake med en nærmere beskrivelse av avtalene med Microsoft 

som iTet AS hadde inngått på vegne av saksøkte og skrev videre at: 

 

«Avtalene med Microsoft er tilordnet ny rammeavtale med iTet, og etter saksøktes 

vurdering er disse avtalene nå i overensstemmelse med anskaffelsesregelverket. Etter 

dette vil saksøkte be saksøker presisere sin påstand i saken.» 

 

Den 21.9.2018 kom saksøkte tilbake til ovennevnte spørsmål og skrev følgende om det: 

 

«1 Innledning  

Det vises til vårt prosesskriv av 17. september 2018, der det fremgår at saksøkte vil 

komme tilbake med nærmere presiseringer knyttet til Microsoft-avtalene. Saksøkte vil 

nå også ta opp et prosessuelt forhold.  

2 Nærmere om avtalene med Microsoft via iTet AS  

Saksøkte vurderer det slik at de aktuelle Microsoft-avtaler er fremlagt i saken. Det 

vises til:  

 Enterprise Agreement Subscription  

Denne avtalen er inngått 28. desember 2015, og utløper 31. desember 2018. 

Det vises til saksøktes prosesskriv av 28. februar 2018 bilag 8.  

 Microsoft Business and Services Agreement (herunder server- og 

skyregistrering)  

Denne avtalen er inngått 29. juni 2017 og utløper 30. juni 2020. Det vises 

til saksøktes prosesskriv av 7. juni 2018 bilag 1.  

 

Ovenstående avtaler er signert med Microsoft, og iTet AS har forhandleransvaret for 

disse i henhold til ny rammeavtale inngått 10. august 2018, jf. saksøktes prosesskriv 

av 17. september bilag 1. Nye kjøp som blir foretatt over allerede etablerte avtaler 

med Microsoft bør ansees å finne sted som del av den nye rammeavtalen med iTet 

AS.  

Særlig på grunn av sammenhengen med nevnte rammeavtale, vil det etter saksøktes 

vurdering ikke være grunnlag for å kjenne ovennevnte Microsoft-avtaler uten 

virkning. I alle tilfeller er det ikke grunnlag for å kjenne kontrakt inngått 28. 

desember 2015 uten virkning, da denne kontrakten er inngått for mer enn to år siden, 

jf. anskaffelsesloven 1999 § 15 fjerde ledd. Det vises i denne forbindelse til saksøkers 

påstand i prosesskriv av 22. mars 2018 pkt. 3 nr 3.  

3 Nærmere om avtalen med Skill AS  
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Som det fremgår av saksøktes prosesskriv av 17. september 2018, er avtalen med 

Skill AS avsluttet.  

Som dokumentasjon på dette forholdet vises til bekreftelse fra Skill AS mottatt den 

19. september 2018:  

Bilag 1:  

Bekreftelse på ferdigstillelse av Polarsky-prosjektet (datert 31.08.2018)  

For øvrig når det gjelder avtalen med Skill AS opprettholder saksøkte at 

konkurransen om denne avtalen ble lyst ut i henhold til anskaffelsesregelverket, og at 

det ikke ble foretatt endringer som kunne innebære en ulovlig direkte anskaffelse.  

4 Prosessuelle forhold  

Etter saksøktes vurdering er det uklart om Bedriftssystemer AS har rettslig interesse i 

saken.  

Saksøkte kan for det første ikke se at Bedriftssystemer AS er en leverandør som tilbyr  

rådgivningstjenester slik anbudskonkurransen «IKT plattform — K4 samarbeidet» 

omhandlet, og som lå til grunn for inngåelsen av avtalen med Skill AS. Det vises i 

denne forbindelse til stevningens bilag 3, der det fremgår at Bedriftssystemer AS 

trakk seg fra konkurransen etter at det ble klarlagt at konkurransen ikke omhandlet 

leveranse av selve skytjenestene.  

For det andre har den vesentlige del av innkjøpene som er blitt foretatt over iTet-

avtalen fra 2007 i de senere år (fra ca. 2015) bestått av Microsoft-lisenser og 

tjenester. Saksøkte er ikke kjent med at Bedriftssystemer AS kan eller har kunnet tilby 

de aktuelle Microsoft-lisenser og -tjenester. Sett hen til dette er det saksøktes 

vurdering at Bedriftssystemer AS hverken var eller er en potensiell leverandør av de 

aktuelle lisenser og tjenester.  

Når det gjelder oppdragsgivers adgang til å avgrense en konkurranse til å omfatte 

Microsoft-lisenser, og unntaket i anskaffelsesforskriften 2006 § 17-3 (10), vises det 

til følgende tolkningsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons-, og 

kirkedepartementet (FAD):  

Bilag 2:  

Tolkningsuttalelse fra FAD: Anskaffelsesrettslig handlingsrom ved kjøp av 

Microsoft-lisenser av 6. juli 2012. 

Anbudskonkurransen som ble kunngjort 15. mai 2018, og som resulterte i 

etableringen av ny rammeavtale med iTet AS, handlet kun om kjøp av Microsoft-

lisenser og -tjenester, dette under henvisning til anskaffelsesforskriften 2016 § 15-1 

(4) bokstav a.  

På bakgrunn av det ovenstående ber saksøkte saksøker om å redegjøre for 

Bedriftssystemer AS' rettslige interesse i saken, jf. tvl. § 1-3.»  

 

Den 24.9.2018 innga saksøkte slikt sluttinnlegg: 

 

«1 Innledning  

Det vises til rettens brev om sluttinnleggsfrist 24. september 2018.  
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2 Påstandsgrunnlag  

 

2.1 Saksøker har ikke rettslig interesse i saken  

Saksøkte gjør gjeldende at saksøker ikke har rettslig interesse i saken, jf. tvl. § 1-3. 

Det vises i denne forbindelse til saksøktes prosesskriv av 21. september 2018 pkt 4.  

 

2.2 Kontrakten med Skill AS er ikke en ulovlig direkte anskaffelse og kan ikke  

kjennes uten virkning.  

Saksøkers prinsipale påstand er at Salangen kommunes kontrakt med Skill AS skal 

kjennes uten virkning. Salangens kommunes syn er at kontrakten med Skill AS om 

leveranse av rådgivningstjenester i forbindelse med kommunens Polarsky-prosjekt 

ikke er en ulovlig direkte anskaffelse. Kontrakten med Skill AS omhandlet 

rådgivningstjenester i henhold til utlyst konkurranse.  

Salangen kommune anfører også at kontrakten med Skill AS ikke omfattet kjøp av 

skytjenester.  

Hverken kontrakten eller konkurransegrunnlaget ble endret i en slik grad at det 

representerer en ulovlig direkte anskaffelse. Når kontrakten ikke utgjør en ulovlig 

direkte anskaffelse, kan den heller ikke kjennes uten virkning.  

 

2.3 Kontrakten med iTet AS av 2007 kan ikke kjennes uten virkning fordi den er  

avsluttet  

Saksøkers subsidiære påstand er at Salangen kommunes tidligere kontrakt med iTet 

AS skal kjennes uten virkning. Salangen kommune vedgår at kommunen har benyttet 

denne avtalen ut over dens avtalte varighet, og at innkjøp fra iTet AS foretatt mellom 

2011 og 10. august 2018 ikke har vært kunngjort.  

Saksøkte bestrider ikke at verdien av de avrop som har blitt foretatt de siste to år 

ligger over EØS-terskelverdi. Det bestrides imidlertid at et eventuelt 

overtredelsesgebyr kan settes så vidt høyt som saksøker hevder. Saksøkte viser her til 

det forhold at den vesentlige verdien av det som er kjøpt inn fra iTet AS de senere to 

år er lisenser og tjenester fra Microsoft.  

Ettersom det er flere leverandører enn kun iTet AS som kan videreselge de aktuelle 

lisenser og tjenester fra Microsoft, bestrider kommunen ikke at konkurranse skulle 

vært lyst ut, slik kommunen nå også har gjort. Salangen kommune mener likevel det 

må ha betydning at Microsoft-lisensene og tjenestene ikke i seg selv skulle 

konkurranseutsettes, og at det kun er forhandlerrollen som ikke har vært gjenstand 

for konkurranse. Størrelsen på overtredelsesgebyret må derfor settes betydelig under 

maksimumsgrensen på 15 prosent av anskaffelsens verdi. Erik Espinoza, som vil 

føres som vitne for Salangen kommune, vil kunne uttale seg om forhandlernes typiske 

avanse i denne sammenheng.  
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2.4 Kontraktene med Microsoft kan ikke kjennes uten virkning eller representerer  

ikke lenger en ulovlig direkte anskaffelse  

 

Saksøkers atter subsidiære påstand er at Salangen kommunes kontrakter med 

Microsoft skal kjennes uten virkning. Saksøkte gjør gjeldende at kontraktene ikke kan 

kjennes uten virkning da bruken av disse avtalene er i henhold til regelverket i dag, 

og må ansees som del av rammeavtalen med iTet AS inngått 10. august 2018. I alle 

tilfeller er det bare én av to kontrakter med Microsoft det er aktuelt å kjenne uten 

virkning, dette på grunn av to-årsfristen i anskaffelsesloven 1999 § 15 (4). Som 

ovennevnt må et eventuelt overtredelsesgebyr settes betydelig under 

maksimumsgrensen på 15 prosent.  

 

25 Sammenfatning om overtredelsesgebyr og kontrakter som kan kjennes uten  

virkning  

 

Skulle retten komme til at en av de ovennevnte kontrakter skal kjennes uten virkning, 

gjør Salangen kommune gjeldende at dette ikke kan skje med tilbakevirkende kraft 

(ex tunc) da kontraktsgjenstanden ikke kan tilbakeføres i vesentlig samme stand og 

mengde.  

Siden kontraktene med iTet AS og Skill AS etter kommunens syn må anses som 

allerede gjennomført, er det heller ikke relevant å kjenne disse uten virkning 

fremover i tid (ex nunc).  

Overtredelsesgebyr er dermed eneste aktuelle sanksjon.  

 

Når det gjelder avtalene med Microsoft, er det etter saksøktes oppfatning kun en av 

to avtaler som kan kjennes uten virkning, og da med virkning fremover i tid, jf. pkt 

2.4 ovenfor.  

 

3 Rettsregler som påberopes  

De mest sentrale rettsreglene som påberopes fra kommunens side er 

anskaffelsesloven lov 16. juli 1999 nr. 69 §§ 13, 14 og 15. I tillegg vil det 

hovedsakelig bli vist til tolkningsuttalelser, litteratur og reelle hensyn som støtter 

opp om kommunens forståelse av regelverket.  

 

4 Bevis  

Salangen kommune påberoper seg de fremlagte dokumentbevis i saken.  

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo møte som partsrepresentant for Salangen kommune.  

Videre vil kommunen vil føre følgende vitner:  

1) Frode Skuggedal, rådmann i Salangen kommune  

Skuggedal vil forklare seg om dagens systemer, utløpt kontrakt med Skill AS og 

utløpt og ny rammeavtale med iTet AS  

2) Nikolaj Christiansen, daglig leder i Finnut Consult AS  
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Christiansen kan forklare seg om gjennomføringen av konkurransen om kontrakten 

med Skill AS.  

3) Erik Espinoza, salgsdirektør i Crayon AS  

Espinoza vil forklare seg om hvordan de ulike avtaleformene til Microsoft fungerer, 

og hvordan kjøp av tjenester/lisenser på disse avtalene fungerer.  

For ordens skyld gjentas anmodningen om at Frode Skuggedal får anledning til å 

overvære forhandlingen i sin helhet, jf. tvl. 5 24-6 (2), da Skuggedal i vesentlig grad 

har bistått Salangen kommune i de forhold saken gjelder.» 

 

Den 26.9.2018 innga saksøker prosesskrift om at saksøker hadde besluttet å trekke 

søksmålet, og at det senere ville inngis et eget prosesskrift vedrørende ileggelse av 

sakskostnader. Saksøkte innga ikke sluttinnlegg. 

 

Retten varslet at hovedforhandlingen ble avlyst, og partene fikk frist til å inngi 

saksomkostningsoppgave og merknader til disse. Saksomkostningsoppgaven er gjengitt 

like nedenfor, mens partenes anførsler i tilknytning til saksomkostningsansvaret er 

oppsummert i to egne punkt nedenfor. 

 

I prosesskrift av 3.10.2018 har saksøkte fremmet slikt omkostningskrav, som ikke er 

belastet med merverdiavgift da saksøker er registrert i merverdiavgiftsregisteret: 

 

         Ant timer:   NOK 

Honorar Berngaard/Sandbek AS 

1. Salær frem til og med inngitt tilsvar (30.11.2017) 19   38 400,- 

2. Salær frem til hovedforhandling    1,25   3 300,- 

 

Honorar Synch Advokatfirma AS 

3. Honorar frem til hovedforhandling 

(januar-oktober 2018)      170,5   338 525,- 

Hvorav 83,75 timer er påløpt etter at saksøker utvidet  

påstanden 22. mars 2018, det vil si kr 194 900,-. 

 

Øvrige utgifter 

4. Fly, hotell og reiseregninger for Prestbakmo, Blekkerud,  

Hansen og Skuggedal i Salangen kommune 

(november 2017 til d.d.)        kr 44 120,- 

5. Konsulenttjenester, fly og reiseregninger for  

Finnut Consult, v/Nikolaj Christiansen  

(november 2017 til d.d.)     108   kr 124 765,- 

6. Konsulenttjenester Skill AS. Gjennomgang av  

900 e-poster (mars 2018)     4   kr 5 160,- 

7. Konsulenttjenester Crayon AS v/Andre Lopez 
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(inntil april 2018):      8,5   kr 21 165,- 

Sum:            kr 625 435,- 

I tillegg kommer rettsgebyr. 

 

I prosesskrift av 11.10.2018 har saksøker fremmet slik omkostningskrav, som ikke er 

belastet med merverdiavgift da saksøker har fradragsrett for inngående avgift: 

 

Salær frem til inngivelse av stevning: 9,25 timer   kr 32 875,- 

Salær saksforberedelse frem til hovedforhandling: 39 timer kr 98 700,- 

Sum:           kr 131 575,- 

I tillegg kommer rettsgebyr. 

 

Saksøker har i hovedtrekk anført følgende angående saksomkostningsspørsmålet 

 

Saksøker innga stevning den 31.10.2017 og partene ble innkalt til hovedforhandling den 

8.10.2018. På grunn av tidsforløpet mellom stevning og berammelse er flere av de 

omtvistede avtalene avsluttet på det nåværende tidspunkt. Gjennom sin påstand krevde 

saksøker at kontraktene skulle kjennes uten virkning. Dette resultatet er allerede oppnådd, 

og på denne bakgrunn har Bedriftssystemer AS valgt å trekke saken fra videre behandling. 

Når saken heves fordi saksøkte har oppfylt kravet, har saksøker oppnådd formålet med 

søksmålet og det er da rimelig at saksøker tilkjennes sakskostnader som om saksøker 

hadde vunnet, jf. tvisteloven § 20-4 bokstav b. 

 

Bedriftssystemer AS kan levere de aktuelle lisenser og tjenester som saksøkte har vist til i 

prosesskrift av 21.9.2018 og hadde derfor rettslig interesse, jf. tvisteloven § 1-3. 

 

Subsidiært må saksøker fritas for erstatningsansvar etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

Saksøkte kan bebreides for å ha hindret sakens opplysning idet saksøkte ikke i tilstrekkelig 

grad og rettidig har sørge for sakens opplysning og oversendt relevante opplysninger. Dette 

medførte at det tok lang tid å få berammet saken og først når omtvistede avtale var 

avsluttet. 

 

Under enhver omstendighet må saksøktes omkostningskrav settes ned. Saksøkte har ikke 

godtgjort det timeantall og den timepris samt de øvrige utgiftene som kan kreves erstattet 

som nødvendige kostnader ved saken, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 

 

Saksøkers påstand 

 

1. Prinsipalt: Bedriftssystemer AS tilkjennes sakskostnader. 

2. Subsidiært: Hver part bærer sine sakskostnader. 

3. Atter subsidiært: Salangen kommunes sakskostnadskrav må settes ned. 
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Saksøkte har i hovedtrekk anført følgende angående saksomkostningsspørsmålet 

 

Saksøker plikter å dekke saksøktes omkostninger, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. 

annet ledd. 

 

Tvisteloven § 20-4 første ledd bokstav b kommer ikke til anvendelse. Det er ikke «klart» at 

saksøker ville vunnet saken.  

 

Saksøkte krevde søksmålet avvist idet saksøker ikke hadde rettslig interesse i saken, og 

dersom saksøkte hadde fått medhold i det ville det ikke vært mulig å ilegge sanksjoner med 

virkning for noen av avtalene. Saksøker har ikke sannsynliggjort rettslig interesse, det vises 

til saksøktes prosesskrift av 21.9.2018 punkt 4. Dersom saken ikke hadde blitt avvist, 

anføres at saksøker bare kunne vunnet en mindre del av saken, og den del av saken som 

gjaldt avtalen med iTetAS. 

 

Det vesentligste av sakskostnadene er påløpt i forbindelse med arbeid med søksmålet rettet 

mot avtalen med Skills AS. Først i prosesskrift av 22.3.2018 utvidet saksøker saken til 

også å gjelde avtalen med iTet AS. 

 

Avtalen med Skills AS var ikke en ulovlig direkte anskaffelse, og det var ikke grunnlag for 

sanksjoner eller overtredelsesgebyr. Avtalen med Skill AS ble gjennomført og avsluttet i 

henhold til avtale, og kan ikke sammenliknes med at den blir kjent uten virkning. Avtaler 

med Microsoft løper videre og er tilordnet ny rammeavtale med iTet AS og kan heller ikke 

sammenliknes med at kontrakten er uten virkning. 

 

Saksøkte har vedgått at avtalen med iTet AS ble benyttet i strid med 

anskaffelsesregelverket. Om lag halvparten av salæret påløpt fra 22.3.2018 gjelder arbeid 

med saken knyttet til avtalen med iTet AS. 

 

Saksøkte ble i prosesskrift av 18.4.2018 informert om at de aktuelle avtalene ville bli 

avsluttet, og kunne ha trukket saken på et tidligere tidspunkt slik at saksomkostninger i 

forbindelse med saksforberedelsen ble unngått, jf. tvisteloven § 20-4 bokstav c. 

 

Saksøkte har ikke hindret sakens opplysning. Da stevning ble tatt ut var saksøker kjent 

med at avtalen med Skills AS ville bli avsluttet våren 2018, da saken opprinnelig var 

berammet. 

 

Grunnen til omberamming var at saksøker trakk inn nye avtaler i søksmålet. Det hadde 

vært mulig for saksøker å utvide saken raskere etter å ha mottatt saksøktes prosesskrift av 

28.2.2018 og saken kunne blitt avviklet som opprinnelig berammet. Saksøkte kan ikke 

bebreides for omberammingen. 
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Saksøker kunne valgt å ikke trekke saken idet overtredelsesgebyr fortsatt er en aktuell 

reaksjon selv om en avtale er gjennomført. 

 

Det foreligger ikke tungtveiende grunner til at saksøker skal fritas fra sitt 

erstatningsansvar, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. 

 

Saksøktes sakskostnader har vært nødvendige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. En stor del 

av kostnadene er pådratt som følge av saksøkers mange provokasjoner og 

innsynsbegjæringer, herunder med tanke på sammenstillinger og vurderinger knyttet til 

innholdet i et bredt spekter e-poster og fakturaer over flere år tilbake i tid. Videre har saken 

omfattet komplekse spørsmål knyttet til Microsoft-tjenester og lisenser, der det også har 

vært nødvendig med ekstern konsulentbistand. 

 

Saksøktes påstand 

 

1. Salangen kommune tilkjennes saksomkostninger. 

 

Rettens vurdering 

 

Retten har kommet til at saken skal heves og at saksøker skal betale sakskostnader til 

saksøkte, men at sakskostnadskravet skal settes ned til kr 300 000,–. 

 

Saksøker trakk søksmålet i prosesskrift den 26.9.2018. Saken blir dermed å heve ved 

kjennelse, jf. tvisteloven § 19-1 (2) b.  

 

Fordi kravet er frafalt av saksøker er dermed saken vunnet av saksøkte, jf. tvisteloven  

§ 20-2 (2) første punktum, og saksøkte har krav på full erstatning for sine sakskostnader fra 

saksøker, jf. tvisteloven § 20-2 (1), med mindre noen av unntakene i kap. 20 i tvisteloven 

kommer til anvendelse.  

 

Retten har vurdert saksøkers anførsler, men kan ikke se at det er grunnlag for å gjøre 

unntak for erstatningsansvaret etter tvisteloven § 20-4 eller § 20-2 (3). 

 

Saksøker har anført at saksøker skal tilkjennes sakskostnader etter tvisteloven § 20-4 

bokstav b. I henhold til denne bestemmelsen kan en part uavhengig av sakens utfall helt 

eller delvis tilkjennes sakskostnader når saken heves på grunn av forhold utenfor partens 

kontroll, og det er klart at parten ellers hadde vunnet saken. Vilkåret om at saken hadde 

vært vunnet skal tolkes strengt. Det må være helt på det rene at kravet bestod.  

 

Saksøker hadde krevd at kontrakter med Skill AS, iTet AS og Microsoft Norge AS skulle 

kjennes uten virkning etter lov om offentlige anskaffelser og mener at resultatet ble 

oppnådd idet avtalene allerede var avsluttet. Retten er ikke enig i det og mener det ikke er 
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grunnlag for anførselen om at saksøkte har oppfylt kravet. Avtalene ble avsluttet fordi 

oppdraget var gjennomført, og dels avløst av ny avtale. Retten mener tvisteloven § 20-4 b 

ikke kan komme til anvendelse på dette grunnlag.  

 

Det er slik retten ser det heller ikke klart at saksøker ellers hadde vunnet saken. Saksøkte 

har i sitt prosesskrift av 21.9 og sluttinnlegg av 24.9 grundig redegjort for sine anførsler, 

både prosessuelle og materielle, og retten viser til disse.  

 

I prosesskriftet av 21.9 argumenterer saksøkte for at saksøkers krav må avvises, jf. 

tvisteloven § 1-3. I hovedtrekk ble det anført at avtalen med Microsoft/iTet ikke kan 

kjennes uten virkning da de knytter seg til rammeavtale av 10.8.2018 som er inngått etter 

anbudskonkurranse, samt at krav vedrørende kontrakt av 28.12.2015 er foreldet, jf. 

anskaffelsesloven § 15 fjerde ledd. Når det gjelder avtalen med Skill AS anføres at den er 

avsluttet og dermed ikke kan kjennes uten virkning for fremtiden. Videre at den uansett var 

inngått på lovlig vis etter anskaffelsesreglementet, samt at saksøker ikke kunne tilby de 

tjenester anbudskonkurransen omfattet. Det ble også anført at i forhold til avtalen med 

iTet/Microsoft at saksøker hverken var eller er en potensiell leverandør av de aktuelle 

lisenser og tjenester. 

 

Saksøkte har kort bestridt dette i prosesskrift og anført at saksøker hadde rettslig interesse.  

 

Det er ikke nødvendig for retten å ta endelig stilling til om disse anførslene fra saksøkte 

hadde ført frem om hovedforhandling hadde blitt gjennomført. Saksøktes anførsler var 

imidlertid etter rettens vurdering egnet til å lede til det resultat at saksøkte ville blitt 

frifunnet eller at saken ville blitt avvist, og det fremstår også som sannsynlig at dette hadde 

blitt resultatet. Retten mener derfor at terskelen etter tvisteloven § 20-4 bokstav b klart ikke 

er oppfylt idet retten mener det ikke er helt på det rene at saksøkers krav bestod da 

saksøker trakk saken.  

 

Rettens konklusjon er at tvisteloven § 20-4 b ikke kommer til anvendelse. 

 

Saksøker har ikke anført tvisteloven § 20-4 a og c, men retten kan uansett ikke se at disse 

kan komme til anvendelse. 

 

Retten har også vurdert om tvisteloven § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse. 

 

Det fremgår følgende av Tvisteloven kommentarutgave av Tore Schei m.fl., à jour per 

1.9.2016, til § 20-2 tredje ledd, bokstav a: 

 

«…Når saken blir avvist eller hevet, gjelder tvilsalternativet i bokstav a antakelig 

bare ved tvil om det prosessuelle grunnlaget for avgjørelsen, ikke ved tvil om det 
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materielle kravet, se blant Rt. 2003 side 866 avsnitt 29–30 og Rt. 2002 side 1603 om 

det tilsvarende unntaket i tvistemålsloven § 175 første ledd, og prp. side 445.» 

 

I vår sak ble saken hevet fordi saksøker trakk søksmålet, og da var det ingen tvil om at 

saken skulle heves, og retten mener da at tvilsalternativet i tvisteloven 20-2 (3) bokstav a 

ikke kommer til anvendelse. Som nevnt ovenfor under drøftelsen etter tvisteloven § 20-4 

bokstav b var det uansett ikke sannsynlig at det materielle kravet ville ført frem. 

 

Videre kan retten ikke se at saken først ble bevismessig avklart først etter saksanlegget. 

Selv om ikke alle detaljer var kommet frem er det på det rene at saksøker allerede i brev av 

22.9.2017 og 13.10.2017 fra saksøkte fikk opplyst at selve skytjenesten var det Microsoft 

som leverte. At saksøker likevel valgte å saksøke på grunnlag av avtalen med Skill AS og 

ventet med å trekke avtalen med Microsoft inn i saken til i april 2018, mener retten må 

være saksøkers risiko. Det fremgår av sakens prosesskrifter at saksøker helt fra starten var 

klar over at de hadde tidsnød i forhold til å få dom i saken som måtte foreligge før avtalene 

var avsluttet. Saken var berammet til april 2018, mens de omtvistede kontraktene fortsatt 

ikke var avsluttet, men ble utsatt etter saksøkers eget ønske idet saksøker som nevnt trakk 

inn nye avtaler i søksmålet, som hang sammen med at det var Microsoft som leverte selve 

skytjenesten. I lys av dette kan ikke retten se at saken først ble bevismessig avklart etter 

saksanlegget, jf. tvisteloven § 20-2 (3) bokstav a.  

 

Retten mener som nevnt ovenfor at saksøker hadde gitt saksøkte helt sentral informasjon 

allerede i forkant av stevningen og at saksøkte heller ikke kan bebreides at det kom til sak. 

Det er heller ikke opplyst at saksøkte har avslått et rimelig forlikstilbud. Tvisteloven § 20-2 

(3) bokstav b kommer ikke til anvendelse.  

 

Retten mener det er klart at tvisteloven § 20-2 (3) bokstav c ikke kommer til anvendelse i 

denne saken som var mellom to profesjonelle parter 

 

Retten konkluderer med at § 20-2 (3) a, b og c ikke kommer til anvendelse, og at det heller 

ikke foreligger andre forhold som kan utgjøre tungtveiende grunner som gjør det rimelig å 

frita saksøker helt eller delvis for erstatningsansvar, og at tvisteloven § 20-2 (3) ikke 

kommer til anvendelse. 

 

Rettens konklusjon er således at saksøkte har krav på full erstatning for sine sakskostnader 

fra saksøker, jf. tvisteloven § 20-2 (1), idet ingen av unntakene i § 20-2 (3) eller § 20-4 

kommer til anvendelse. 

 

Retten har imidlertid vurdert størrelsen på saksøktes erstatningskrav og kommet til at 

erstatningskravet på kr 625 435,– eks. mva. er vesentlig for høyt i denne saken, jf. 

tvisteloven § 20-5 (1).  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?rt-2003-866
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?rt-2002-1603
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/rol/hl-19150813-006.html&175
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?ot.prp.nr.51+2004*-a445
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Det fremgår av omkostningsoppgaven til saksøkte at man har registrert og fakturert for til 

sammen 190 ¾ timer. Det er ikke angitt hva timeprisen har vært, men kan anslås ved å dele 

salærbeløpet på antall timer angitt. Hos advokatfirmaet Berngaard/Sandbek AS har 

timeprisen variert mellom kr 2 021,– til kr 2 750,– eks. mva., og hos Synch Advokatfirma 

AS har timeprisen vært kr 1 985,–. Retten mener at timeprisen ligger innenfor det 

akseptable.  

 

Saken dreier seg reellt om et stort beløp i tvistesum og viktige forhold hos saksøkte. 

Kontrakten med Skill AS hadde en verdi på ca. 6,7 millioner kroner, og i tillegg kommer 

avtalen med iTet AS/Microsoft. Videre krav om ileggelse av gebyr på oppad begrenset til 

en million kroner. Kontraktene var krevd delvis annulert og om saksøker hadde fått 

medhold i dette ville saksøkte kunne blitt påført ytterligere tap om prosjektet hadde blitt 

stanset og nye avtaler måtte inngås. Saksøker har fremsatt mange krav om bevisframlegg 

og trukket inn nye krav som saksøktes advokat har måttet håndtere. Saken ble først trukket 

etter at sluttinnleggsfristen var utløpt og bidro ikke til å begrense saksøktes utgifter til 

advokat.  

 

Det har vært nødvendig med advokatbistand i saken, men samlet sett mener retten det er 

brukt vesentlig flere timer til advokat enn det som kan anses som nødvendig etter 

tvisteloven § 20-5 og at salærkravet er vesentlig for høyt. Retten viser til at det har vært 

advokatbytte, og det fremgår av sakens dokumenter at det har vært involvert flere 

advokater i samme firma, uten at retten kan se at det har vært nødvendig. Dette har mest 

sannsynlig pådratt saken mer utgifter til advokat enn nødvendig idet flere advokater har 

måttet sette seg inn i saken. Saken angår et forholdsvis komplisert juridisk fagfelt, men det 

må kunne legges til grunn at advokatene har hatt god innsikt i fagfeltet og eventuelle 

juridiske studier kan som kjent i liten grad dekkes som nødvendig utgift. Sakens faktum 

dreier seg om datasystemer som nok tilsynelatende kan virke komplisert, men retten mener 

dette likevel ikke har vært så komplisert at det kan forsvare det høye antall timer. I tillegg 

fremgår det av omkostningsoppgaven at man har engasjert konsulent for nettopp å få hjelp 

til dette og at advokaten dermed har hatt god støtte på dette feltet. Retten har også sett hen 

til at saksøkers samlede salærkrav er vesentlig lavere og bare på kr 131 575,– eks. mva for 

til sammen 48 ¼ timer arbeid med saken. 

 

Retten mener et salær på kr 200 000,– eks. mva., tilsvarende ca. 100 timer arbeid, det vil si 

ca. 2,5 ukers arbeid med saken med en timepris på ca. kr 2 000,- eks. mva., må være 

tilstrekkelig for å få denne saken utført på en betryggende måte. 

 

Når det gjelder utgifter er det for det første krevd dekket utgifter til fly, hotell og 

reiseregninger for Prestbakmo, Blekkerud, Hansen og Skuggedal i Salangen kommune fra 

november 2017 til dags dato med kr 44 120,-. Det er påregnelig med en del reiseutgifter i 

en slik sak for saksøkte, men retten er i tvil om at det har vært nødvendig med 

reisevirksomhet for fire personer før hovedforhandling, idet retten antar at kontakt mellom 
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advokat, konsulent og saksøkte kunne vært gjort via én kontaktperson og dels på annen 

måte, for eksempel per telefon, videolink e.l. Under tvil godtas utgiftskravet på  

kr 44 120,–. 

 

Videre er det krevd dekket utgifter til konsulenttjenester, fly og reiseregninger for  

Finnut Consult, ved Nikolaj Christiansen, fra november 2017 til dags dato, med  

kr 124 765,- og dette inkluderer 108 timer arbeid med saken for konsulenten. Det er ikke 

opplyst hvor mye henholdsvis reiseutgiftene og honorar utgjør, men idet retten hensyntar at 

noe er reiseutgifter ligger timepris på ca. kr 1 000,– eks. mva. innenfor det akseptable. Det 

er også krevd dekket utgifter til 8,5 timer konsulenttjenester fra Crayon AS ved Andre 

Lopez inntil april 2018 med kr 21 165,–. Timeprisen er kr 2 450,– eks. mva. og retten 

mener det ligger utenfor det akseptable. Det har vært nødvendig med bistand fra konsulent 

i saken, men retten mener det er brukt betydelig flere timer til konsulent enn det som kan 

anses som rimelig og nødvendig etter tvisteloven § 20-5. Konsulenten må antas å ha 

inngående innsikt i de spørsmål saken reiser om datasystemene, og retten vurderer at dette 

ikke har vært så kompliserte spørsmål at det kan forsvare at det er brukt 108 timer i saken, 

og at honorarkravet derfor er vesentlig for høyt. 

 

Retten mener et salær på kr 50 000,– eks. mva., inkludert reiseutgifter, tilsvarende ca.  

40-50 timer arbeid, det vil si ca. 1 ukes arbeid med saken med en timepris på ca. kr 1 000,- 

eks. mva., må være tilstrekkelig bistand fra konsulent for å få denne saken utført på en 

betryggende måte. 

 

Retten anser kravet på kr 5 160,– for 4 timers bistand av konsulent hos Skill AS for 

gjennomgang av 900 e-poster i mars 2018, knyttet til saksøkers krav om bevisframlegg, 

som rimelige og nødvendige utgifter etter tvisteloven § 20-5.  

 

Det påløper ikke rettsgebyr for saksøkte.     

Retten konkluderer med at omkostningskravet på kr 625 435,– er vesentlig for høyt idet det 

langt overskrider det som kan anses som rimelige og nødvendige kostnader etter 

tvisteloven § 20-5 i denne saken og at kravet derfor skal nedsettes som angitt ovenfor. 

Samlet erstatningsbeløp settes til avrundet kr 300 000,–. Det skal ikke tillegges 

merverdiavgift idet saksøkte har fradrag for inngående avgift. 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-5
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SLUTNING 

 

1. Sak nr. 17-171213 TVI-OFOT heves. 

2. Bedriftssystemer AS betaler 300 000 – trehundretusen  – kroner i sakskostnader til 

Salangen kommune innen 2 – to – uker etter forkynning av kjennelsen.   

    

 

 

Retten hevet 

 

Øyvind Johnsen  

 

 

 

Veiledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


