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1 Rammen for oppgaven 

1.1 Tema 

Oppgavens tema er menneskerettigheter i offentlige anskaffelser i EØS-retten og norsk rett. 

Problemstillingen er hvilket rettslige handlingsrom norske offentlige oppdragsgivere har til å 

fremme respekten for menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen.  

 

De siste årene har samfunnshensyn og bærekraftig utvikling fått økt oppmerksomhet i tilknyt-

ning til anskaffelsesreglene. Årlig kjøper norske offentlige institusjoner inn varer og tjenester 

for over 450 milliarder kroner, og i EU utgjør offentlige anskaffelser 14 prosent av det samle-

de bruttonasjonalproduktet i medlemslandene.1 En stor andel av varene som kjøpes inn til det 

offentlige er produsert i lavkostland.2 Med lavkostland menes et land som, sammenliknet med 

et høykostnadsland som Norge, kjennetegnes ved «relativt lavere produksjonskostnader og en 

betydelig kulturell og/eller geografisk avstand fra innkjøperens plassering».3 Eksempler på 

lavkostland er Kina og Bangladesh, der mange av klærne som importeres til Europa blir pro-

dusert.4 Det er særlig risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjedene til såkalte «høy-

risiko»-varer som blir importert fra lavkostland via ett eller flere leverandørledd, se punkt 

2.4.2.5 Globale og mangeleddede leverandørkjeder medfører at produksjonen kan være langt 

unna det endelige leveringspunktet.6 Komplekse verdikjeder gjør det vanskeligere å kontrolle-

re og få oversikt over hvilke virkninger produksjonen av en vare har på menneskers grunnleg-

gende rettigheter.7 Men menneskerettighetsproblematikk er ikke bare aktuelt for lavkostland. 

Menneskerettighetsbrudd, som moderne slaveri, kan også skje i Europa.8  

 

Det rettslige utgangspunktet både på EU-nivå og i norsk rett er tillatt å stille krav og kriterier 

om miljø og sosiale hensyn i de ulike fasene eller trinnene av anskaffelsesprosessen. Det er 

blant annet tillatt å legge vekt på slike hensyn i valget mellom tilbudene. I økende grad har 

søkelyset vært rettet mot å tillate å oppstille krav og kriterier om grunnleggende arbeiderret-

tigheter og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Oppdragsgiverne står likevel ikke helt 

fritt. Både den generelle EU-retten og anskaffelsesrettslige formål, prinsipper og regler (både 

EU-rettslige og norske) kan potensielt begrense handlingsrommet. Samtidig kan disse også 

tale for å styrke eller utvide handlingsrommet for å stille krav og kriterier som fremmer re-

                                                 
1  Difi (2017a); EU-kommisjonen (2016b) s. 2 
2  Difi (2014) s. 4 
3  Kusaba, Moser og Rodrigues (2011) s. 74 (min oversettelse). 
4  Euratex (2016) s. 2 
5  Prop. 51 L (2015–2016) s. 83. Eksempler på høyrisikovarer er kaffe, te og kakao, elektronikk og tekstiler. 
6  Difi (2017c)  
7  Prop. 51 L (2015–2016) s. 46, 47 og 54 
8  Wass (2017) 
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spekten for menneskerettigheter. Den nye, norske anskaffelsesloven (LOA) trådte i kraft 1. 

januar 2017, og innførte en ny § 5, med tittelen miljø, menneskerettigheter og andre sam-

funnshensyn. Der har statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter (heretter offent-

lige oppdragsgivere) etter første ledd fått en plikt til å 

 

ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved of-

fentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. 

 

De gis etter andre ledd adgang til å stille  

 

krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrak-

ter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold 

og sosiale forhold. 

 

Det er andre ledd oppgaven i hovedsak handler om. I tolkningen av annet ledd er første ledd i 

bestemmelsen likevel et relevant og vektig tolkningsmoment. Lovgiver har, gjennom anskaf-

felsesloven (LOA) § 5, og understøttet av departementets forutsetning om at «alle offentlige 

myndigheter og offentligrettslige organer har plikt til å opptre etisk forsvarlig i all sin virk-

somhet, også i sin anskaffelsespraksis», oppstilt et normativt utgangspunkt for sine forvent-

ninger til norske oppdragsgivere.9 LOA § 5(2) reiser spørsmål om hvor langt det rettslige 

handlingsrommet til offentlige oppdragsgivere strekker seg når de ønsker å fremme respekten 

for menneskerettigheter i anskaffelsen.  

 

I høringene til den nye anskaffelsesloven var det mye debatt om hvorvidt innkjøpere og leve-

randører ville ha ressurser til å følge opp menneskerettighetssituasjonen i leverandørkjeden. 

Det viser at bestemmelsen kan gi grobunn for usikkerhet og konflikt om hvilke rettigheter, 

plikter og ansvar som gjelder for de private og offentlige aktørene. Offentlige anskaffelser er 

et komplekst felt, og den nye loven, med tilhørende anskaffelsesforskrift (FOA),10 gjør det 

aktuelt å undersøke betydningen av de nye bestemmelsene for partene i anskaffelsesproses-

sen. Å klargjøre handlingsrommet kan være et bidrag til å forebygge konflikter mellom aktø-

rene i anskaffelsesprosessen. Det er viktig, særlig av hensyn til de offentlige og private aktø-

rene som virkelig vil ta samfunnsansvar gjennom anskaffelsene. 

 

 

                                                 
9 Prop. 51 L (2015–2016) s. 32 
10  Forskrift om offentlige anskaffelser 
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1.2 Problemstilling, underspørsmål og oppbygging av oppgaven 

Hovedproblemstillingen er: 

 

Hvilket rettslige handlingsrom har norske offentlige oppdragsgivere til fremme respekten for 

menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen?  

 

I oppgaven analyserer jeg hvordan ulike formål, prinsipper og regler påvirker oppdragsgiver-

nes handlingsrom. Jeg tar som regel utgangspunkt i EU-retten og kommenterer eventuelle 

avvik eller tillegg i norsk rett, der det er relevant. All kursivering er min egen. De tilsvarende 

bestemmelsene i den norske forskriften oppgis i parentes. Etter en gjennomgang av rettskilde-

bildet og de metodiske utfordringene i del 1, tar jeg i del 2 for meg hvilke rettslige formål og 

prinsipper som kan få betydning for handlingsrommet, både fra et EU-, EØS- og særnorsk 

perspektiv. Formål og prinsipper utgjør viktige momenter for vurderingen av oppdragsgive-

rens handlingsrom, og er materiell rett som tillegges stor betydning i rettspraksis. Siden det i 

EU-retten i økende grad henvises til «bærekraft» i forbindelse med anskaffelser, behandler jeg 

grundig hvilken betydning det EU-rettslige målet om bærekraft har for tolkningen. Her vil 

spørsmålet om prinsippets gjennomslagskraft i lys av EØS-rettens homogenitetsmålsetting bli 

drøftet. Her vil jeg også behandle hvilken betydning det norske formålet om effektivitet har 

for vurderingen av krav om respekt for menneskerettigheter. Kravene som stilles må overhol-

de forholdsmessighetsprinsippet i henhold til EØS-retten, og kan være en viktig potensiell 

begrensning på det rettslige handlingsrommet til oppdragsgiverne.11 Jeg vil derfor gå grundig 

inn i spørsmålet om hvilken betydning det kan få for menneskerettighetskrav.  

 

Del 3 tar for seg det felles vilkåret om at krav og kriterier må ha «tilknytning til leveransen», 

en av de klareste begrensningene for å fremme respekten for menneskerettigheter. Oppgaven 

analyserer derfor innholdet i vilkåret. I del 4 drøfter jeg hvilke menneskerettigheter det kan 

stilles krav om, og tas hensyn til. I del 5 analyserer jeg reglene for ulike utvalgte faser i an-

skaffelsesprosessen: kravspesifikasjon, tildelingskriterier, avvisning, kvalifikasjonskrav og 

kontraktskrav. De ulike fasene har ulike funksjoner. Mens kravspesifikasjonen oppstiller krav 

til tilbudet og varens egenskaper, og kan gi grunnlag for avvisning av tilbudet, anvendes tilde-

lingskriterier for å velge det beste tilbudet, basert på poeng for oppfyllelse av kriteriene, som 

ikke gir grunnlag for avvisning. Avvisningsreglene gir blant annet hjemmel for å avvise tilbud 

på grunn av forhold ved leverandøren eller underleverandørene. Kvalifikasjonskrav er krav 

som leverandøren må oppfylle for å få delta i konkurransen, og kontraktsvilkårene gjelder 

oppfyllelsen etter at kontrakt er inngått. Et mål med den brede analysen er å kunne vurdere 

lovligheten av forskjellige typer krav og kriterier. Det er også et mål å sammenlikne hand-

                                                 
11  Jf. Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 2; Prop. 51 L (2015–2016) s. 46 og 82–83; se diskusjon i punkt 2.3.2. 
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lingsrommet innenfor de ulike fasene, og gi en systembetraktning om hvorvidt anskaffelses-

reglene legger til rette for å fremme respekt for menneskerettigheter. Verken anskaffelsesdi-

rektivet eller anskaffelsesforskriften bruker begrepet menneskerettigheter. Derfor vil jeg gjen-

nomgående tolke om bestemmelsene åpner for krav og kriterier som fremmer respekten for 

slike rettigheter. Jeg kommer også til underveis å drøfte hvorvidt reglene i større grad kunne 

ha bidratt til det. Oppgaven avsluttes med en oppsummering av funnene og noen refleksjoner 

om hvorvidt reglene er egnet til å fremme menneskerettighetshensyn. Jeg vil av plasshensyn 

konsentrere meg om varekontrakter, og henvise til bygge- og anleggskontrakter eller tjeneste-

kontrakter der det er relevant som sammenlikning.  

 

1.3 Terminologi 

En anskaffelse kan oppfylle ulike mål. Det kan være et funksjonelt mål om å anskaffe medi-

sinsk utstyr, sykehusklær, et nytt IT-system eller kaffe til kantina. Oppdragsgiver kan også 

oppstille en rekke krav for at anskaffelsen skal oppfylle bestemte tilleggsmål. Slike mål kan 

for eksempel knytte seg til sosiale forhold eller miljø. I denne oppgaven bruker jeg begrepet 

«sosiale krav og kriterier» om de som har som formål å fremme respekten for menneskeret-

tigheter i anskaffelsen, herunder de grunnleggende arbeiderrettighetene som ILO har defi-

nert.12 Synonymt vil jeg enkelte steder bruke begrepet «etiske» krav og kriterier, fordi littera-

tur og praksis om «ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden» ofte bruker begrepet «etisk» 

som betegnelse.13 Miljøkrav kan også være sosiale i denne oppgavens betydning, hvis de er 

stilt for å beskytte menneskerettigheter, som retten til liv eller rent drikkevann. I litteraturen 

har miljøkrav og sosiale krav og kriterier blitt behandlet under samlebetegnelsene bærekrafti-

ge, horisontale eller sekundære krav og kriterier.14 Å anvende anskaffelsene til slike formål 

blir kalt «strategisk bruk».15 I litteraturen og rettspraksis har begrepet «sosiale», som jeg vil 

vise, også omfattet forhold som universell utforming og bruk av arbeidsledige, men jeg kon-

sentrerer meg om menneskerettighetsaspektet ved begrepet.  

 

I oppgaven brukes begrepet «EØS-rett» om norsk rett som har inkorporert EU-retten, gjen-

nom EØS-avtalens hoveddel (så langt den gjelder) eller vedlegg, loven og forskriften. Begre-

pet «særnorsk» rett brukes når det henvises til spesielle norske forhold. Noen steder er det et 

poeng å avgjøre om retten slik den er utviklet på EU-nivå og i EU-domstolens praksis har 

                                                 
12  Martin-Ortega og Methven O’brien (2017) s. 70. Se mer i del 4.  
13  IEH (2009) s. 7 
14  Arrowsmith og Kunzlik (2009b) s. 9; Trybus (2010) s. 259 
15  Graells (2015) s. 484; Faustino (2014) s. 124; Dragos og Neamtu (2014) s. 301; Semple (2012); Treumer 

(2010) s. 60–63 
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samme betydning i norsk rett.16 Derfor vil begrepet «EU-retten» bli brukt når jeg diskuterer 

rett som opprinnelig har blitt utviklet på EU-nivå, før det har blitt inkorporert i norsk rett.  

 

1.4 Rettskildebildet og metodiske utfordringer 

Temaet menneskerettigheter og offentlige anskaffelser kjennetegnes av et mangefasettert 

rettskildebilde. Anskaffelsesfeltet påvirkes av norsk rett, EØS-retten og folkerett (inkludert 

internasjonale menneskerettigheter). Videre er EU-domstolens praksis, anskaffelsesdirektivets 

tekst, fortale og forarbeider og EFTA-domstolens praksis relevante rettskilder. I tillegg er 

andre ikke-bindende rettskildefaktorer (ofte kalt «soft law»-kilder17), som veiledere, resolu-

sjoner og retningslinjer, relevante. Det finnes også en del forvaltningspraksis på området.  

 

1.4.1 Norsk lov og forskrift, og anskaffelsesdirektivet 

Den norske anskaffelsesloven, med tilhørende forskrift, er hovedstammen i det norske anskaf-

felsesregelverket. Loven og forskriftens del 3 gjennomfører EU-direktivene om anskaffelser i 

norsk rett, og gjelder for anskaffelser over EØS-terskelverdi, som for eksempel 1,1 millioner 

kroner for statlige kontrakter.18 Jeg vil, av plasshensyn, konsentrere meg om forskriftens del 

3, og henvise til den særnorske del 2 der det er relevant som sammenlikning. Det relevante 

direktivet for oppgaven er det alminnelige anskaffelsesdirektivet.19 Det får virkning i norsk 

rett gjennom EØS-avtalen, jf. EØS-loven § 1, og som vedlegg til avtalen, jf. artikkel 16. Når 

det i oppgaven henvises til direktivbestemmelser, er det Direktiv 2014/24/EU det siktes til, 

med mindre annet er spesifisert. Norske oppdragsgiveres handlingsrom påvirkes derfor av 

reglene i EU- (og følgelig EØS-retten), som både danner et bakteppe, utgangspunkt og ram-

meverk for det norske anskaffelsesregelverket.  

 

1.4.2 EØS-rettslige tolkningsprinsipper 

Formålet med EØS-avtalen er å «opprette et dynamisk og ensartet Europeisk samarbeidsom-

råde som er grunnlagt på felles regler og like konkurransevilkår», jf. avtalens artikkel 1, og 

fortalen fjerde ledd. Formuleringen kan leses som et uttrykk for harmoniseringsmålsettingen, 

altså et mål om at «rettstilstanden skal være lik i alle EØS-landene».20 EØS-avtalens fortale 

femtende ledd angir at avtalepartenes mål er å «nå frem til og opprettholde en lik fortolkning 

                                                 
16  Selv om Domstolen før Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009 hadde betegnelsen EF-domstolen, viser jeg for 

enkelthets skyld til EU-domstolen, selv om avgjørelsene ble avsagt før endringen. 
17  Soft law-begrepet er omstridt, men internasjonale ikke-bindende rettsakter, som resolusjoner, handlingspla-

ner eller resolusjoner, blir ofte omtalt som det, jf. Sands og Peel (2014) s. 108.  
18  Jf. FOA § 5-3 
19  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophæ-

velse af direktiv 2004/18/EF. Direktiv 2014/23 og 2014/55 anses ikke relevante for oppgaven, og vil heller 

ikke bli behandlet. Heller ikke direktiv 2014/25/EU blir behandlet, fordi de ikke gjelder varer.  
20  Arnesen og Stenvik (2015) s. 24 
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og anvendelse av denne avtale i de bestemmelser i Fellesskapets regelverk som i det vesentli-

ge er gjengitt i denne avtale». Dette kan leses som et uttrykk for homogenitetsmålsetningen, 

som også kommer til uttrykk i formuleringen i artikkel 1 om målet om å sikre «ensartede reg-

ler». Sejersted poengterer at «sentralt ved tolkningen står hensynet til en ensartet forståelse av 

EØS-avtalen i hele EØS, og til ensartethet mellom de regler som følger av EØS-avtalen og de 

EU-reglene avtalen speiler».21 De to målsettingene medfører at traktatenes og anskaffelsesdi-

rektivets og formål og prinsipper, samt EU-domstolens metode og rettspraksis, er relevante 

som tolkningsmomenter. Fortalen til direktivet og EU-traktatene (og EØS-avtalen) er en del 

av traktatene og relevante tolkningsmomenter som bestemmelsene kan tolkes i lys av.22 Reg-

lene setter rammer for hvilke krav og kriterier om menneskerettigheter det offentlige kan stille 

overfor leverandørene i en anskaffelse. Departementet understreker i proposisjonen at kravene 

og kriteriene som oppdragsgiver benytter «må ligge innenfor rammene som EØS-avtalen eller 

setter».23 Departementet fremhever at EØS-baserte regler skal tolkes i tråd med EØS-retten og 

ut fra utviklingen av denne, inkludert rettspraksis fra EFTA-domstolen og EU-domstolen.24 

EU-domstolens rettspraksis vil ifølge proposisjonen være «førende» også når det gjelder den 

nasjonale delen av anskaffelsesregelverket.25 Generaladvokatens uttalelser er ikke bindende, 

men er tatt med der det har opplysningsverdi.  

 

1.4.3 Dynamisk tolkning 

EU-domstolen har tradisjonelt hatt en mer fremadrettet tolkningsstil enn det som har vært 

vanlig i den mer tilbakeskuende norske rettskildelæren.26 EU-domstolen har tillagt formålsbe-

traktninger stor vekt, noen ganger på bekostning av ordlyden, og på den måten hatt en for-

målsorientert tolkningsstil.27 Dette har reist debatt om internasjonaliseringens betydning for 

norsk rett, og om norske rettsanvendere skal tolke rettsregler som omfattes av EU-retten like 

dynamisk og formålsorientert som domstolen antas å ville gjøre.28 Det har blitt hevdet at for-

skjellen mellom norsk og internasjonal metodeforskjell kan være overdrevet,29 siden formåls-

betraktninger også spiller en viktig rolle i norsk, tradisjonell rettskildelære.30 For min oppgave 

har det derfor vært en metodisk utfordring å avgjøre hvor dynamisk retten skal tolkes. Det har 

særlig vært relevant ved spørsmålet om hvilken vekt målet om bærekraftig utvikling kan ha 

                                                 
21  Sejersted (2011) s. 221 
22  Mangiameli (2013) s. 11 
23  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
24  Prop. 51 L (2015–2016) s. 19 
25  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
26  Boe (2012) s. 385 og 416; Sejersted (2011) s. 55; Skoghøy (2011) s. 522 
27  Arnesen og Stenvik (2015) s. 29; Fennelly (1996) s. 663 
28  Boe (2012) s. 385, 393 og 413 
29  Blandhol (2005) s. 327 
30  Boe (2012) s. 415; Eckhoff (2001) s. 101, se mer om formålsbetraktninger i punkt 2.1. 
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som tolkningsmoment. Jeg har gjennomgående lagt stor vekt på en dynamisk tolkning i tråd 

med homogenitetsmålsettingen, særlig fordi temaet menneskerettigheter både er knyttet til 

viktige formål med EU og revisjonen av anskaffelsesdirektivet.  

 

1.4.4 Rettspraksis  

EU-domstolen har behandlet flere anskaffelsessaker som omhandler miljøhensyn og sosiale 

hensyn, men bare én som (indirekte) har handlet om menneskerettigheter; Max Havelaar.31 

Dommene følger en utviklingslinje, med et samspill mellom Domstolen og direktivet, der 

grensene for horisontale krav gradvis blir definert. Sakene omhandler ulike versjoner av an-

skaffelsesdirektivene. At det nåværende anskaffelsesregelverket er relativt nytt medfører me-

todiske utfordringer, fordi det finnes lite rettspraksis som direkte gjelder de nye bestemmelse-

ne og klargjør innholdet i dem. Det medfører at en del diskusjon må bygge på eldre rettskilde-

faktorer. Det har derfor vært nødvendig å avklare om rettstilstanden som blir beskrevet eller 

utviklet i avgjørelsene fortsatt gjelder for det nyeste regelverket. Jeg har håndtert dette ved å 

vurdere om bestemmelsene har blitt videreført med liknende ordlyd og innhold. Det tilsier at 

de eldre avgjørelsene fremdeles har relevans og vekt, og viser hvilke hensyn som er relevante.  

 

1.4.4.1 Analogi mellom miljømessige og sosiale hensyn 

EU-domstolen har i behandlingen av enkelte horisontale krav gjennomgående henvist til tidli-

gere saker, som har omhandlet andre typer horisontale krav, jf. punkt 1.3. I Max Havelaar ble 

det for eksempel henvist til EVN og Wienstrom, som omhandlet miljø.32 Det har vært et eget 

metodespørsmål hvorvidt argumentasjon om sakene har overføringsverdi til hverandre. Av-

gjørelsene har bidratt til utviklingen av felles bestemmelser og uttalelser, som tilknytningsvil-

kåret. Det taler for å kunne trekke analogislutninger mellom dem.33 Både miljøkrav og sosiale 

krav er dimensjoner av målet om bærekraftig utvikling, jf. TEU artikkel 3.34 De kan ha som 

mål å håndtere fremme samfunnsmål og motvirke negative effekter av forretningsvirksomhet. 

Derfor har jeg lagt til grunn at dommene som utgangspunkt har overføringsverdi. Jeg har vur-

dert omfanget av relevansen konkret, og kommentert eventuelle forskjeller, om relevant. 

 

1.4.5 Forarbeider 

Det er EU-domstolen som er den autoritative fortolker av EU-retten, jf. EØS-avtalen artikkel 

6 og homogenitetsmålsettingen.35 Fordi det den «EØS-rettslige forståelsen av bestemmelsene 

som vil være avgjørende, herunder hva EU-domstolen har uttalt om forståelsen av de tilsva-

                                                 
31  Sag 368/10 Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (heretter Max Havelaar) 
32  Sag C-448/01 EVN AG og Wienstrom GmbH mod Republik Österreich (heretter EVN og Wienstrom) 
33  Det vil også være i overenstemmelse med Kommisjonens tolkningspraksis, jf. EU-kommisjonen (2010) s. 38 
34  McCrudden (2004) s. 258; KOM(2002) 347 s. 23 
35  Arnesen et al. (2018) s. 216; Sejersted (2011) s. 55, se punkt 1.4.2. 
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rende bestemmelsene i EU-direktivene»,36 reiser det spørsmål om hvilken vekt uttalelser i de 

norske forarbeidene har for tolkningen av EU/EØS-retten. Homogenitets- og harmonise-

ringsmålsettingen kan innebære at departementets uttalelser om EØS-retten kan få mindre 

vekt enn det som har vært vanlig i norsk rettskildelære.37 Jeg håndterer dette ved å være be-

visst på om uttalelsene er i overenstemmelse med EU-retten, eller om de gir et avvikende syn, 

eventuelt omtaler den «særnorske» delen av regelverket, der uttalelsene kan ha mer tradisjo-

nell vekt. Et avvikende syn fra den løsningen som fremgår av EU-retten kan tilsi at uttalelsen 

tillegges mindre vekt.  

 

EU-kommisjonen har gitt flere meddelelser som kan sies å utgjøre forarbeider til direktivet, 

og som er relevante for temaet anskaffelser og menneskerettigheter. Disse er ikke-bindende 

rettskilder, som kan få relevans som tolkningsmomenter. EU-domstolen har tradisjonelt brukt 

slike forarbeider i mindre grad enn det som har vært vanlig i norsk rett, men de har blitt brukt 

som støtte for fortolkning av en rettsakt.38 Jeg har brukt kildene for å undersøke hvordan 

Kommisjonen forstår regelverket. Det har vært en metodisk utfordring å avklare rettskilde-

vekten til de nevnte dokumenttypene. De må vektes og harmoniseres mot de andre rettskilde-

faktorene i det konkrete spørsmålet. Jeg har håndtert denne utfordringen ved å følge EU-

domstolens og EFTA-domstolens metode, og vurdere om slutningene som dokumentene gir 

grunnlag for støtter eller støter mot de overordnede målene i EU, og formål eller prinsipper 

med anskaffelsesregelverket. Jeg har tillagt dem vekt der de har argumentasjonsverdi i rela-

sjon til disse formålene.39 Dersom slutningen for eksempel støtter et uttrykt EU-mål, kan det 

som utgangspunkt tale for at den bør få en viss vekt. Det er i tråd med EU-domstolens metode 

og tolkingsprinsippet effet utile, som innebærer at «den fortolkning, som kan sikre bestem-

melsens effektive virkning, foretrækkes».40  

 

1.4.6 Andre lands rettskilder 

Jeg har i noen tilfeller referert til rettskilder fra andre land. Henvisningene er ikke ment som 

noen komparativ analyse. EU-landene gjennomfører det samme direktivet, og hensynet til 

ensartethet gjelder for alle EØS-landene, jf. homogenitetsmålsettingen. De nasjonale gjen-

nomføringsbestemmelsene skal fremme samme formål på tvers av landegrensene. Det er der-

                                                 
36  Dragsten (2013) s. 54 
37  Dragsten (2013) s. 54 
38  Fredriksen og Mathisen (2014) s. 228 
39  Sejersted (2011) s. 57 
40  Jf. forente saker C-402/07 og C-432/07, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon mod 

Condor Flugdienst GmbH og Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz mod Air France SA, avsnitt 47; Stemsrud 

(2016) s. 108. 
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for relevant å undersøke hvilke regler eller rettslige forståelse andre land har.41 Jeg bruker 

dem som eksempler og støtteargumenter, men ikke som selvstendig grunnlag for slutninger. 

 

1.4.7 Andre kilder (soft-law) 

Veiledere, resolusjoner og andre «soft-law»-kilder er ikke rettslig bindende,42 men får rele-

vans som tolkningsmomenter. De kan blant annet bygge på erfarings- og kunnskapsgrunnlag, 

som igjen kan gi grunnlag for reelle hensyn, i form av for eksempel konsekvens- og formåls-

betraktninger.43 EU-institusjonene har utgitt en rekke veiledere, meddelelser og arbeidsdoku-

menter, som er relevante for oppgavens tema. I Norge har flere departementer utgitt veiledere 

om anskaffelsesregelverket, som utdyper hvordan de forstår forarbeidene og loven. FNs vei-

ledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) er et annet ikke-bindende 

soft law-instrument som gir uttrykk for statenes forventninger til seg selv og selskapene de 

inngår forretningsavtaler med.44 Jeg har behandlet de nevnte kildene som argumentbærere, 

som uttrykk for institusjonenes rettslige og politiske oppfatninger, prioriteringer og vurde-

ringer. Argumentasjonsverdien må veies opp mot andre rettskilder. 

 

1.4.8 Forvaltningspraksis 

Det har vært debatt i norsk litteratur om hvordan forvaltningspraksis kan «fungere som retts-

kildefaktor».45 I praksis bruker for eksempel Sykehusinnkjøp sosiale kontraktsvilkår i noen av 

anskaffelsene, der leverandøren garanterer respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter ba-

sert på FNs barnekonvensjon og ILOs kjernekonvensjoner.46 En undersøkelse gjennomført av 

Initiativ for etisk handel (IEH), har vist at av 850 anskaffelser er det svært ulik praksis og am-

bisjonsnivå når det gjelder bruk av etiske krav.47 Det finnes ingen oversikt som gir et fullsten-

dig bilde av en eventuell fast og konsistent forvaltningspraksis. Jeg har derfor brukt det som 

eksempler, men ikke funnet en så konsistent praksis at det kan ha noen særlig vekt som selv-

stendig rettskildefaktor.  

 

1.4.9 Personlig kommunikasjon 

Jeg har under arbeidet hatt samtaler med leverandører og oppdragsgivere. Jeg inkluderer noen 

poenger fra dem, for å gi et praktisk perspektiv. De har kun opplysningsverdi.  

 

                                                 
41  Eckhoff (2001) s. 290 
42  Tilsvarende TEUF art. 288, for «recommendations and opinions» på EU-nivå.  
43  Eckhoff (2001) s. 387 flg.; Boe (2012) s. 340; Ruud og Ulfstein (2011) s. 72 
44  United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (heretter UNGP) (2011). De ble også 

fremhevet som viktige i Næringskomiteens innstilling, jf. Innst. 358 L (2015–2016) s. 8. Se punkt 2.2. 
45  Boe (2012) s. 263 flg.  
46  Sykehusinnkjøp (2017) s. 10; se oppgavens punkt 2.4.1 og 4.2. 
47  IEH (2017a) s. 7 
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1.4.10 WTO/GPA 

Også WTO/GPA-avtalen kan påvirke den norske rettstilstanden. I europeisk, juridisk litteratur diskuteres forhol-

det mellom anskaffelsesreglene i EU-retten og WTO-retten.48 Ett spørsmål er om det kan oppstå motstrid mellom 

GPA og anskaffelsesdirektivene.49 Et annet er om GPA oppstiller strengere eller mildere regler enn EU-retten.50 

I oppgaven avgrenses det av plasshensyn mot en drøfting av WTO-reglene. Jeg nevner kun at to artikler om 

temaet konkluderer med at det er liten risiko for konflikt eller motstrid, og at handlingsrommet til offentlige 

oppdragsgivere i EU ikke snevres inn når det gjelder miljømessige og sosiale hensyn.51 

 

2 Det rettslige rammeverket for menneskerettighetshensyn i 

anskaffelsesretten 

2.1 Mål og formål i EU og de EU-rettslige anskaffelsesreglene  

I denne delen drøfter jeg først hvilken relevans og vekt det EU-rettslige målet om bærekraftig 

utvikling har i EØS-retten. Det er relevant fordi anskaffelsesdirektivene flere steder henviser 

til bærekraft, et mål og prinsipp som etter vedtakelsen av EØS-avtalen er videreutviklet og tatt 

inn i nye bestemmelser i Traktaten om den europeiske union (TEU). Jeg drøfter hvilken be-

tydning det har for tolkningen av de norske anskaffelsesreglene, fordi det i norsk litteratur er 

debatt om hvor lang rekkevidden for endrede traktatbestemmelser skal være. 

 

Deretter diskuterer jeg hva som er formålet med de EU-rettslige anskaffelsesreglene og revi-

sjonen av direktivet. Det er relevant fordi formåls- og effektivitetsbetraktninger blir brukt som 

argumenter både for og imot menneskerettighetskrav og kriterier.52 Det ble tydelig da EU-

kommisjonen i forbindelse med revisjonen av direktivet ba om innspill på om det skulle leg-

ges mer eller mindre til rette for strategisk bruk av offentlige anskaffelser. Respondentene 

delte seg i to leire. Bedrifter, offentlige oppdragsgivere og akademikere uttrykte bekymring 

for at det å legge mer til rette for sosiale og miljømessige krav kunne gi ugjennomsiktige av-

gjørelser, økt administrativ byrde, økte anskaffelseskostnader for oppdragsgivere og bedrifter, 

og dermed høyere priser i anskaffelsene.53 Sivilsamfunnsorganisasjoner argumenterte for en 

mer fleksibel tilnærming til slike hensyn, fordi det kunne være et effektivt instrument for å 

styre oppførselen til bedrifter og støtte opp under overordnede samfunnsmål.54 Flere forfattere 

har også problematisert at menneskerettighetskrav kan føre til høyere priser, og at det da kan 

oppstå konflikt mellom EU-rettens tilrettelegging for sosiale hensyn og nasjonalstatenes bud-

                                                 
48  Semple (2012) s. 3 
49  van Asselt, van der Grijp og Oosterhuis (2006) s. 218 
50  Hanley (2002) s. 721 
51  van Asselt, van der Grijp og Oosterhuis (2006) s. 226; Hanley (2002) s. 724 
52  Graells (2015) VII, s. 6, 54 og 85. 
53  EU-kommisjonen (2011) s. 16. Diskusjonen handlet om vilkåret om tilknytning til leveransen, men det har 

overføringsverdi fordi kravet er utviklet i relasjon til sosiale og miljømessige krav.  
54  EU-kommisjonen (2011) s. 16 
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sjettmål.55 Det viser at formålsbetraktninger er relevante når det gjelder bruken av krav og 

kriterier som skal fremme menneskerettighetshensyn i anskaffelsene.  

 

Det opprinnelige formålet med EU var å fremme fred og velstand gjennom økonomisk inte-

grasjon og vekst.56 Ett instrument for å oppnå dette formålet var, og er, å fjerne handelsbarrie-

rer. Anskaffelsesdirektivene setter minimumskrav til medlemslandenes anskaffelsespolitikk.57 

Harmonisering av reglene fjerner hindringer mot fri flyt av varer mellom landene. Det bidrar 

til målet om et åpent marked. Men EU har også utviklet seg, fra å være en økonomisk union 

til en politisk organisasjon som tar sikte på å regulere ulike livsområder. Ett av EUs hovedmål 

er å fremme menneskerettigheter, både internt og globalt, jf. TEU art. 6. Et annet er målet om 

bærekraftig utvikling i Europa og i verden, jf. TEU art. 3 nr. 3 og 5.58 De to hovedmålene er 

koblet sammen, både politisk og rettslig. Traktatformålene er relevante rettskildefaktorer, som 

kan tas inn i vurderingen av hvilke sosiale krav og kriterier som anses som lovlige, også i 

EØS-retten.59 Derfor argumenterer blant andre Sjåfjell for at formålet har utviklet seg til å bli 

femfoldig, som både inkluderer både økonomisk og sosial utvikling, bidrag til global utvik-

ling, miljøbeskyttelse og respekt for menneskerettighetene.60  

 

2.1.1 Målet om bærekraftig utvikling 

Det finnes ingen autoritativ legaldefinisjon av bærekraftige offentlige anskaffelser.61 Men EU-

kommisjonen har definert det som «a process by which public authorities seek to achieve the 

appropriate balance between the three pillars of sustainable development – economic, social 

and environmental – when procuring goods, services or works at all stages of the project».62 

Bærekraft og anskaffelser blir jevnlig omtalt i sammenheng av EU-institusjonene. Bærekraft 

er nevnt flere ganger i anskaffelsesdirektivet,  fortalen og forarbeidene til det.63 Fortalen po-

engterer at anskaffelsesreglene spiller en «central rolle» for å oppnå «intelligent, bæredygtig 

og inklusiv vækst».64 Det er et rettslig spørsmål i hvilken grad EU-målet om bærekraftig ut-

vikling kan komme inn som en tolkningsfaktor i vurderingen av krav og kriterier i anskaffel-

sesprosessen. Ifølge EU-kommisjonen var formålet med revisjonen og moderniseringen av 

                                                 
55  Lindskog, Brege og Brehmer (2013) s. 37, 39 og 41. 
56  Sejersted (2011) s. 59 
57  EU-kommisjonen [årstall ukjent] 
58  Sjåfjell og Anker-Sørensen (2016) s. 6; Kenig-Witkowska (2017) s. 66 
59  Arnesen og Stenvik (2015) s. 66 
60  Sjåfjell (2014) s. 52–53 
61  Sjåfjell og Wiesbrock (2016) s. 2 
62  EU-kommisjonen (2016a); som bygger på Verdenskommisjonens definisjon (1987) (kapittel 2, punkt 1).  
63  Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 2, 41, 47(1), 74(1), 91, 93, 95(1) og (3), 96(1) og 123, og art. 2(22); 

COM(2015) 44 s. 5 
64  Jf. Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 2, jf. KOM(2010) 2020 
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2004-direktivet å gjøre regelverket bedre i stand til å håndtere den endrede politiske, sosiale 

og økonomiske konteksten.65 Et eksempel på en slik endret kontekst er at henvisningene til 

bærekraft, som oppretter en kobling til det traktatfestede målet om bærekraftig utvikling og 

FNs bærekraftmål.66 Det Europeiske Råd har erklært at bærekraftig utvikling, herunder re-

spekt for grunnleggende menneskerettigheter, «is a key objective set out in the Treaty, for all 

European Community policies».67 De grunnleggende bestemmelsene i TEU artikkel 3 nr. 3 og 

nr. 5 angir målet om å jobbe for «sustainable development of» Europa og unionens relasjoner 

til verden. TEU-fortalens punkt 9 uttrykker at prinsippet om bærekraftig utvikling skal tas 

med i beregningen i arbeidet for å fremme økonomisk og sosial fremgang for unionens borge-

re. Bærekraft er også knyttet til menneskerettigheter. Etter TEU art 2 er respekt for menneske-

rettighetene en av EUs grunnleggende verdier.68 I Singapore, som gjaldt en frihandelsavtale 

mellom EU og Singapore, slo EU-domstolen fast at de grunnleggende menneskerettighetene 

som fremgår av «principperne i ILO’s erklæring om grundlæggende principper og rettighe-

der» var «knyttet til målet om bæredygtig udvikling».69 Disse prinsippene omfatter ILOs åtte 

kjernekonvensjoner, som fremgår i anskaffelsesdirektivets vedlegg 10, blant annet forbudet 

mot barnearbeid.70 EU-kommisjonen har også understreket betydningen av EUs tilslutning til 

FNs bærekraftsmål for å fremme menneskerettigheter og bærekraftig produksjon og forbruk.71 

Å sikre grunnleggende menneskerettigheter kan dermed anses som et «minimumskrav for den 

sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling».72  

 

Gjennomgangen viser en klar kobling mellom anskaffelsesretten, menneskerettigheter og det 

traktatfestede målet om bærekraftig utvikling. At FN i flere grunnleggende dokumenter har 

understreket viktigheten av å se bærekraft og offentlige anskaffelser i sammenheng, senest i 

forbindelse med bærekraftsmål nummer 12, viser at det er også et relevant reelt hensyn.73 Det 

                                                 
65  KOM(2011) 896 s. 2; Direktiv 2004/18/EF 
66  COM(2016) 739, s. 3; FN (2016); KOM(2002) 347 s. 23 
67  Det europeiske råd (2005) s. 28; KOM(2008) 400 s. 10 
68  Betydningen av TEUF artikkel 11 for EU-retten er diskutert i Sjåfjell og Wiesbrock (2016), se s. 7.  
69   Udtalelse 2/15 Domstolens udtalelse (plenum) af 16. maj 2017 (heretter Singapore), avsnitt 149, jf. ILO 

(1998), fortalen punkt 3. Jeg går i oppgaven ikke inn i diskusjonen om arbeiderrettigheter er menneskeret-

tigheter, men legger til grunn at ILOs åtte kjernekonvensjoner er å anse som menneskerettigheter, jf. Martin-

Ortega og Methven O’brien (2017) s. 70. 
70  Se oppgavens punkt 4.2 
71  SWD(2016) 390 s. 42–43 
72  Sjåfjell og Wiesbrock (2016) s. 9 (min oversettelse); Martin-Ortega og Methven O’brien (2017) s. 72 
73  Se UNCED (1992) punkt 4.23 (Agenda 21), FN (2002) kapittel 3 avsnitt 19 (Johannesburg-planen), Gene-

ralforsamlingsresolusjon 66/288 (2012) s. 9, Generalforsamlingsresolusjon 70/1 (2015) s. 14 og 22, og Ge-

neralsekretærrapport 69/700 (2014) s. 24 (punkt 103), UNEP (2015) s. 7. Se også FNs globale rapport for 

bærekraftige offentlige anskaffelser for 2017 (UNEP 2017). 
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er dermed klart at ved vurderingen av lovligheten av krav og kriterier som skal fremme re-

spekt for menneskerettigheter, kan målet komme inn som et moment. 

 

2.1.1.1 Bærekraftsmålets vekt i EØS-retten 

Siden EU-domstolen tradisjonelt har lagt stor vekt på formålsbetraktninger, legger jeg til 

grunn at den kan legge betydelig vekt på målet om bærekraftig utvikling som tolkningsmo-

ment ved vurderingen av krav og kriterier om menneskerettigheter, jf. TEU art. 3, 2 og 6. 

Spørsmålet blir om EØS-avtalen begrenser anvendelsen av målet om bærekraftig utvikling i 

norsk rett, eller om det kan tillegges like stor vekt i EØS-retten, som det må antas å ville ha i 

EU-retten. På tidspunktet for inngåelsen av EØS-avtalen var det allerede et mål i EU å frem-

me bærekraftig vekst.74 EØS-avtalen er den første traktaten som refererer til prinsippet om 

bærekraftig utvikling, jf. fortalens punkt 9.75 Det fantes med andre ord allerede en omforent 

forståelse av at bærekraftig utvikling var relevant for EØS-retten. Flere av de grunnleggende 

EU-traktatsbestemmelsene om bærekraft har blitt endret eller inntatt i TEU og TEUF etter at 

Norge inngikk EØS-avtalen, blant annet artikkel 3. Avtalen reflekterer ikke disse endringe-

ne.76 I juridisk teori har det derfor vært debatt om hvordan EØS-avtalen skal tolkes i lys av 

nyere endringer i de grunnleggende traktatene. En grunn for debatten er at EØS-avtalen stort 

sett inneholder mekanismer for å «overta ny relevant sekundærlovgivning, ikke for å endre 

eller supplere bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel etter hvert som traktatene endres».77  

 

Hensynet til norsk suverenitet, demokrati og prinsippet om dualitet kan tilsi varsomhet med å 

tillegge ikke-gjennomførte bestemmelser stor vekt. De samme hensynene kan tale for at det er 

en grense for hvor dynamisk fortolkning man kan underlegge EØS-retten. På den annen siden 

kan både homogenitets- og harmoniseringsmålsettingen, lojalitetsprinsippet og prinsippet om 

forutberegnelighet tale for man følger EU-retten så langt EØS-avtalen åpner for det, og legger 

samme type vurderinger til grunn som EU-domstolen ville gjort.78 EØS-avtalens mer begren-

sede virkeområde kan likevel tale for å gi begrenset vekt til noen av bestemmelsene som 

handler om bærekraft og menneskerettigheter i EU-traktatene, for eksempel TEU art 21 nr. 2, 

som gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikk.79 

 

                                                 
74  Gjennom revisjonen i Maastrich, daværende artikkel 2. 
75  Sands og Peel (2014) s. 206 
76  Fredriksen og Mathisen (2014) s. 36  
77  Sejersted (2011) s. 114 
78  Fredriksen og Mathisen (2014) s. 169 
79  Som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. 
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EØS-retten skal som vist i punkt 1.4.2 tolkes i tråd med EFTA-domstolens rettspraksis. Utta-

lelsene er ikke bindende for norsk rett.80 Høyesterett har uttalt at den må selvstendig stilling til 

hvordan EØS-reglene skal tolkes,81 men også at rådgivende uttalelser må tillegges «stor retts-

kildemessig vekt».82 EFTA-domstolen har behandlet flere saker som har berørt homogeni-

tetsmålsettingen. I flere tilfeller har den tolket EØS-bestemmelsene i overenstemmelse med 

endrede bestemmelser i EU-traktatene, på grunnlag av ikke-gjennomførte EU-bestemmelser.83 

I Jabbi ga domstolen et ikke-gjennomført direktiv analogisk anvendelse.84 Ved enkelte tilfel-

ler har domstolen avvist statens anførsler om å tolke nye bestemmelser i EU-traktatene inn i 

EØS-avtalen, for eksempel i E-01/01 (Einarsson) og E-01/02 (Postdok).85 Men i Postdok ut-

talte den også at EØS-tolkningen av likestillingsdirektivet måtte ta høyde for «the evolving 

legal and social context in which it operates».86 Selv om dommene verken vurderer bære-

kraftsbestemmelsenes anvendelse eller rekkevidde i en anskaffelsessak, gir de samlet grunn-

lag for en systembetraktning om at EFTA-domstolen i praksis legger stor vekt på homogeni-

tetsmålsetningen.87  

 

EFTA-domstolen har anerkjent at forskjeller i EU- og EØS-rettens virkeområde og formål 

kan gi ulike resultater i tolkningen. Men den har på generelt grunnlag understreket at det må 

«spesielle omstendigheter» til for å fremtvinge brudd med homogenitetsprinsippet.88 EFTA-

domstolen har også krevet «tvingende grunner» for avvikende tolkning.89 Ifølge Fredriksen og 

Mathisen finnes det ingen noen eksempler der domstolen har kommet til at forskjeller i virke-

område og formål fremtvinger brudd med prinsippet, etter at den i L’Oréal gikk tilbake fra en 

avvikende tolkning i Maglite. Terskelen er med andre ord høy.90 De har argumentert for at 

smertegrensen for homogenitetsprinsippet må gå der «de aktuelle endringene er avgjørende 

for den nye EU-rettslige tolkningen av de aktuelle EU-reglene».91 

                                                 
80  Jf. ODA-avtalen art. 34 
81  HR-2016-2554-P, avsnitt 76 (Holship) 
82  Rt. 2000 s. 1811 (Finanger) 
83  Se E-01/04 Fokus Bank ASA og Den norske stat v/Skattedirektoratet og E-10/04 Paolo Piazza v Paul 

Schurte AG.  
84  E-28/15 Yankuba Jabbi og Den norske stat v/Utlendingsnemnda 
85  E-01/01 Hörður Einarsson v The Icelandic State og E-01/02 EFTA Surveillance Authority v The Kingdom 

of Norway (heretter Postdok) 
86  E-01/02 Postdok, avsnitt 56 
87  Sejersted (2011) s. 172. For en diskusjon om domstolen i noen tilfeller strekker seg for langt, se Fredriksen 

(2009). 
88  Jf. blant annet E-03/98 Herbert Reinford-Towning, avsnitt 21, som henviser til E-02/97 Mag Instrument Inc. 

v California Trading Company Norway, Ulsteen (Maglite).  
89  De forente sakene E-09/07 og E-10/07 L'Oréal Norge AS v Aarskog Per AS and Others and Smart Club 

Norge (heretter L’Oréal) avsnitt 31; Fredriksen og Mathisen (2014) s. 245. 
90  Fredriksen og Mathisen (2014) s. 255 
91  Fredriksen og Mathisen (2014) s. 256 
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Spørsmålet er så om endringene og innføringen av bestemmelser om bærekraftig utvikling i 

de grunnleggende traktatene er «avgjørende» for den nye EU-rettslige tolkningen. Avtalepar-

tene uttalte som nevnt allerede i 1994 at de var «bestemt på å bevare, verne og forbedre miljø-

ets kvalitet og sikre en forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturressursene».92 Ordlyden illus-

trerer at målet og prinsippet ofte har vært knyttet til miljø, men det må utvilsomt også kunne 

leses i lys av EU-traktatenes bestemmelser om sosiale mål og menneskerettighetsbeskyttel-

se.93 At bærekraftsbegrepet allerede eksisterte i de grunnleggende traktatene ved inngåelsen 

av EØS-avtalen, taler for at de nye bestemmelsene må tolkes som en del av den «utviklede 

juridiske og sosiale konteksten» som reglene befinner seg i, jf. den uttalelsen i Postdok. Det 

har siden opprettelsen av EØS-avtalen eksistert en kobling mellom bærekraftmålet i EU-retten 

og EØS-avtalen, og nå også anskaffelsesdirektivet. Nye bestemmelser om bærekraft og men-

neskerettigheter kan leses i lys av de allerede eksisterende målsetningene, og som en utvikling 

av dem. Endringene er dermed ikke avgjørende den nye tolkningen. Det er ikke tale om å gi 

bestemmelsene analogisk anvendelse. Forholdet til suverenitetsprinsippet blir dermed ikke 

satt på spissen.  

 

Det at EFTA-domstolen har strukket seg langt for å overholde homogenitetsprinsippet, taler 

for at målet om bærekraftig utvikling bør veie tungt, også sett i lys av harmoniseringsprinsip-

pet og målet om dynamisk utvikling av EØS-retten. Det får etter min drøftelse dermed betyde-

lig vekt som tolkningsfaktor i en EØS-rettslig vurdering av et sosialt krav eller kriterium. 

Hensynet til målet om å fremme bærekraftig utvikling som et «felles samfunnsmål», jf. TEU 

art. 3 og fortalen punkt 2, taler for at krav og kriterier i anskaffelsen som støtter det er lovlige. 

 

2.1.2 Formålet med anskaffelsesregelverket i EU-retten 

Fjerningen av handels- og bevegelseshindringer har vært et viktig instrument for å oppnå må-

let om økonomisk og sosial utvikling, og et indre marked, i EU.94 Anskaffelsesreglene, som 

sekundærrett, kan sies å ha som formål å bidra til realiseringen av det felles indre markedet, jf. 

TEUFs fortale andre ledd og EØS-avtalens artikkel 1. 

 

EU-domstolen har i flere tilfeller omtalt formålet med anskaffelsesregelverket, men ikke i 

forbindelse med 2014-direktivet. Domstolen har blant annet i flere saker henvist til  

 

formålet … hvorefter det tilsigtes at fjerne hindringerne for den frie udveksling af tje-

nesteydelser og følgelig at beskytte interesserne for de erhvervsdrivende, der er etableret 

                                                 
92  EØS-avtalens fortale tiende ledd 
93  Jf. også EU-domstolens resonnement i Udtalelse 2/15 Singapore, avsnitt 149, se oppgavens punkt 2.1.1 
94  TEU artikkel 3 nr. 3 og TEUs fortale punkt 9; NOU 2014: 4 s. 65 
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i en medlemsstat, og som ønsker at tilbyde tjenesteydelser til de ordregivende myndig-

heder i en anden medlemsstat.95  

 

Fri flyt av tjenester (og analogisk også varer) er altså et viktig formål. Domstolen har også 

definert et formål om «uhindret konkurranse».96 Den har videre fremhevet mål om å beskytte 

leverandører fra forskjellsbehandling, nasjonal favorisering og vilkårlighet. 97  

 

2.1.2.1 Formålet med revisjonen av direktivet  

Det følger av direktivets fortale punkt 2 at offentlige anskaffelser spiller en nøkkelrolle for 

oppnåelsen av Europa 2020-strategien om «intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst».98 Sam-

tidig ville man sikre «optimal udnyttelse af de offentlige midler». Fortalens punkt 2 uttrykker 

at målet med revisjonen blant annet har vært å 

 

gøre anvendelsen af de offentlige midler mere effektiv, navnlig ved at fremme små og 

mellemstore virksomheders (SMV'ers) deltagelse i offentlige udbud og for at gøre det 

muligt for indkøbere at udnytte offentlige udbud bedre til støtte for fælles samfundsmål. 

 

Mer «effektiv bruk av offentlige midler» skulle ifølge Kommisjonen forstås som «sikre de 

bedst mulige resultater af indkøb med hensyn til penge»,99 og skulle oppnås gjennom å for-

enkle reglene og gjøre dem mer fleksible. Ifølge Kommisjonen ville mer effektive prosedyrer 

komme alle økonomiske aktører til gode, og gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrif-

ter og utenlandske selskaper å gi tilbud.100 Med hensyn til målet om å gjøre det enklere for 

oppdragsgivere å bruke offentlige anskaffelser til «felles samfunnsmål» (strategisk bruk), ut-

talte Kommisjonen at 

 

[d]et foreslåede direktiv er baseret på bemyndigende tilgang, som giver ordregivende 

myndigheder de nødvendige instrumenter til at bidrage til opnåelsen af de strategiske 

Europa 2020-mål [.]101 

                                                 
95  Sag C-532/06 Emm. G. Lianakis AE m.fl. mod Dimos Alexandroupolis m.fl., avsnitt 39 jf. C-19/00 SIAC 

Construction Ltd mod County Civil of the County of Mayo, avsnitt 32 (heretter SIAC), jf. Sag C-380/98 The 

Queen mod H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge, avsnitt 16. 
96  Se Sag C-26/03 Stadt Halle og RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft Thermische 

Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, avsnitt 37 og 44 og Sag C-553/15 Undis Servizi 

Srl mod Comune di Sulmona, avsnitt 28.  
97  Koninck, Ronse og Timmermans (2015) s. 85–86; Sag C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur GmbH v 

Republik Österreich (Bund) and Others, avsnitt 31 og 32.  
98  KOM(2010) 2020, se oppgavens punkt 2.1.1. 
99  KOM(2011) 896 s. 2  
100  KOM(2011) 896 s. 3 
101  KOM(2011) 896 s. 9 
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Målet var med andre ord å gi offentlige oppdragsgivere en «verktøykasse» de kunne plukke 

virkemidler fra.102 Det er ingen eksplisitt henvisning til menneskerettigheter som et strategisk 

hensyn offentlige myndigheter kan ta i de ulike fasene. Manglende veiledning vil som jeg vil 

vise senere i oppgaven kunne begrense bruken av «verktøykassen», se punkt 5.2.6 og 5.3.5. 

Siden EU har understreket betydningen av å ivareta menneskerettigheter som en del av bære-

kraftig produksjon og forbruk,103 kunne en henvisning til det i Kommisjonsmeddelelsen eller 

direktivets fortale, styrket bevisstheten om det uttalte målet, og gitt bedre sammenheng mel-

lom regelverket og de uttalte politiske målene.  

 

Fordi fortalen kun henviser til formålet «med revisjonen», er det uklart om de nevnte tre 

punktene nå er ment å innebære tre nye, rettslige formål med regelverket. EU-domstolen har 

ikke vist til effektivitetshensyn i sin praksis.104 Generaladvokat Jacobs uttalte i SIAC at  

 

[d]et væsentligste formål med lovgivning om tildeling af offentlige kontrakter i det hele 

taget er at sikre, at offentlige midler anvendes på hæderlig og effektiv vis på grundlag af 

en seriøs vurdering og uden nogen form for favorisering eller modydelser, det være sig 

af økonomisk eller politisk art.105 

 

Uttalelsen viser koblingen mellom anskaffelsesreglene og de fire friheter, men effektivitetsbe-

traktningen ble ikke fulgt opp av Domstolen, som vektla fjerning av handelshindringer.  

 

I litteraturen er det problematisert at effektivitetsbegrepet i økende grad har kommet inn i de 

EU-rettslige anskaffelsesdokumentene, både i meddelelser og i direktivet, uten at det vises til 

en klar definisjon eller refleksjon over den juridiske betydningen av det.106 Arrowsmith og 

Kunzlik har stilt spørsmål ved om det i det hele tatt kan utledes et effektivitetsformål i det 

europeiske anskaffelsesregelverket.107 Formålene med revisjonen vil uansett være relevante 

tolkningsmomenter, siden de fremgår av fortalen, og må veies mot andre rettskildefaktorer.   

 

                                                 
102  KOM(2011) 896 s. 6 
103  SWD(2016) 390 s. 42–43 
104  NOU 2014: 4 s. 66 
105  Sag C-19/00 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 10. maj 2001. SIAC Construction 

Ltd mod County Council of the County of Mayo, avsnitt 32–33 
106  Comba (2014) s. 41 
107  Arrowsmith and Kunzlik (2009b) s. 31–33; Kunzlik (2013) s. 282; Graells (2015) xiv–xv 
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2.1.3 Oppsummering 

Målet om bærekraftig utvikling kan tillegges stor vekt i vurderingen av krav og kriterier om 

menneskerettigheter. Ut fra EU-domstolens praksis er det klart at to formål med regelverket er 

å bidra til oppfyllelsen av et integrert marked med fri flyt av varer og tjenester, og å sikre 

uhindret konkurranse. Ett formål med revisjonen av anskaffelsesdirektivet var å legge til rette 

for å anvende anskaffelsene for å fremme felles samfunnsmål, herunder sosiale forhold. Det 

henvises ikke til menneskerettigheter i direktivet eller forarbeidene til det, noe som gir en dis-

sonans mellom revisjonsformålet og de sterke signalene som sendes fra EU-institusjonene 

gjennom fortalen og Kommisjonsmeddelelsene om å ta hensyn til bærekraftig utvikling.  

 

2.2 Effektivitetsformålet i de norske anskaffelsesreglene 

I LOA § 1 er det uttalt at lovens formål er å «fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser», 

jf. første punktum.108 I norsk rett er effektivitet altså klart og eksplisitt uttrykt som et formål, i 

motsetning til den mer vage henvisningen til det i EU-retten. Spørsmålet blir om bestemmel-

sen kan sette noen grenser for sosiale krav og kriterier i anskaffelser. Begrepet «effektivitet» 

kan defineres som «the state or quality of being efficient», hvor «efficient» kan defineres som 

«achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense».109 Ordlyden kan 

tale for en snever forståelse av begrepet, i betydningen «laveste pris», fordi det gir flest enhe-

ter for pengene. Å betale mer for en vare kan etter denne forståelsen anses som ineffektivt. 

 

En rekke rettskilder taler for at begrepet må tolkes videre enn dette. I NOU-en uttalte flertallet 

at «det må legges til grunn en vid forståelse av begrepet ‘effektiv bruk av samfunnets ressur-

ser’».110 Mindretallet poengterte at «[e]ffektiviteten av en offentlig anskaffelse kan ikke vur-

deres ved å se isolert på enten offentlig pengebruk, næringslivets interesser, varen eller tjenes-

tens kvalitet eller mottakerens interesser».111 En isolert kostnadsvurdering vil dermed ikke 

nødvendigvis ta inn over seg alle relevante faktorer i effektivitets-vurderingen, selv om det er 

et legitimt hensyn å ønske å spare penger i anskaffelsesprosessen. Videre uttales det at  

 

[f]ormålet «effektiv ressursbruk» ivaretar også fleksibilitet i det politiske styringsper-

spektivet. Effektiv ressursbruk kan da følges opp ut fra løpende politiske prioriteringer 

og ressursallokeringer, uten at det er nødvendig å endre selve formålet.112 

 

                                                 
108  LOA § 1 andre punktum om allmennhetens tillit til at anskaffelsene «skjer på en samfunnstjenlig måte», 

knytter seg til habilitet og ikke-korrupsjon (Ot.prp. nr. 62 (2005–2006) s. 19), og vil ikke bli behandlet. 
109  Soanes og Stevenson (2003) s. 556 
110  NOU 2014: 4 s. 69 
111  NOU 2014: 4 s. 71 
112  NOU 2014: 4 s. 66 
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En gjennomgang av forarbeidene til de tre anskaffelseslovene som har avløst hverandre kan 

tyde på at forståelsen av effektivitetsbegrepet har endret seg. Utviklingen har gått fra en sne-

ver forståelse om «å få riktige varer og tjenester av ønsket kvalitet til lavest mulig kostnad»,113 

og betydningen av «betydelige innsparingsmuligheter»114 og mindre administrasjon115 til en 

videre forståelse. I proposisjonen til 2016-loven er det uttalt at «effektiv bruk av samfunnets 

ressurser er det sentrale formålet med anskaffelsesregelverket» og at «ønsket om effektiv for-

valtning av fellesskapets midler historisk sett vært den bærende begrunnelsen for innføringen 

av regler om offentlige anskaffelser».116 Men selv om effektiv bruk av samfunnets ressurser er 

det sentrale og overordnede formålet med anskaffelsesreglene, poengterer departementet at 

det ikke skal «være til hinder for at det kan tas andre samfunnshensyn ved gjennomføringen 

av konkurranser om offentlige kontrakter.»117 Utsagnet er en kontrast til uttalelsene i forarbei-

dene til 1999-loven, der samfunnsmessige hensyn ble ansett som «utenforliggende hensyn» 

som man skulle vite «tilbakeholdenhet» med å ta.118 Departementet poengterer at  

 

[d]et er viktig å synliggjøre at regelverket ikke pålegger oppdragsgivere utelukkende å 

legge vekt på pris og økonomiske hensyn i snever forstand, men gir et stort rom for å ta 

hensyn til samfunnsmessige konsekvenser i videre forstand, slik som konsekvenser for 

miljø, arbeidsforhold og forskjellige sosiale forhold.119 

 

Næringskomiteen understreket i sin innstilling at den var «opptatt av at det offentliges inn-

kjøpsmakt skal brukes til å sikre etiske leverandørkjeder og viser til at i Norge og internasjo-

nalt er det stigende forventninger til at offentlige og private virksomheter ivaretar samfunns-

ansvar og respekt for menneskerettigheter i egne leverandørkjeder.»120 Komiteen viste til 

UNGP prinsipp 6, som angir at staten bør «fremme respekt for menneskerettigheter hos sel-

skapene de gjennomfører forretningstransaksjoner med», og poengterte at leverandørkjedean-

svar står på internasjonale organisasjoners dagsorden.121 Norske myndigheter har uttrykt støtte 

til prinsippene og lansert en handlingsplan for å følge dem opp.122 Uttalelsene fremstår som en 

tilslutning til NOU-ens poeng om at effektivitetsbegrepet gir fleksibilitet til oppdragsgiver. En 

annen slutning som kan trekkes fra forarbeidene er at det ikke nødvendigvis står i motsetning 

                                                 
113  Ot.prp. nr. 71 (1997–1998) s. 7 
114  Ot.prp. nr. 71 (1997–1998) s. 61 
115  Ot.prp. nr. 71 (1997–1998) s. 21; Prop. 51 L (2015–2016) s. 29 
116  Prop. 51 L (2015–2016) s. 38 
117  Prop. 51 L (2015–2016) s. 38 
118   Ot.prp. nr. 71 (2005–2006) s. 22 
119  Prop. 51 L (2015–2016) s. 53 
120  Innst. 358 L (2015–2016) s. 25 
121  UNGP (2011) s. 8; Innst. 358 L (2015–2016) s. 25 
122  Utenriksdepartementet (2015) 
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til effektivitetsformålet å stille sosiale krav og kriterier. Midler kan kanaliseres dit oppdrags-

givere finner det formålstjenlig, med «lavest mulig totalkostnader sett ut fra oppdragsgivers 

behov og ønsket kvalitet».123 Kvalitetsbegrepet rommer horisontale hensyn, jf. for eksempel 

anskaffelsesdirektivets artikkel 67 nr. 2(1) a (FOA § 18-1). Det gir offentlige oppdragsgivere 

fleksibilitet i anskaffelsen. 

 

Den videre tolkningen av ordlyden «effektivitet» støttes av samfunnsøkonomisk teori. Det er 

relevant fordi argumentene mot sosiale krav tilsynelatende ofte bygger på en oppfatning om at 

den (forutsatte) økte prisen eller administrative byrden kan gi en mindre effektiv bruk av sam-

funnets ressurser.124 Det er rom for å ta sosiale hensyn også i en samfunnsøkonomisk effekti-

vitetsvurdering. De modellene som beskriver effektivitet og likevekt i prisen av en vare, forut-

setter som utgangspunkt eksistensen av et perfekt marked.125 Effektivitet er etter disse model-

lene virkningen som oppstår når ressursene i samfunnet er allokert på den måten som gir mest 

velferd.126 Ideen er at dersom markedet får styre seg selv, vil prissystemet med tilbud og etter-

spørsel til å sørge for at optimal (effektiv) bruk av ressursene.127 Modellene har blitt sterkt 

kritisert, blant annet av Dworkin.128 Det er derfor akseptert i samfunnsøkonomien at prisen i 

noen tilfeller ikke representerer den reelle samfunnsøkonomiske kostnaden, særlig ikke for en 

eventuelt berørt tredjepart i forholdet mellom kjøper og selger.129 Det kan for eksempel gjelde 

dersom det foreligger en markedssvikt eller negativ eksternalitet i form av menneskerettig-

hetsbrudd eller miljøproblemer. Miljø-økonomien har kommet lenger i å utvikle modeller for 

å prissette negative miljøeksternalitet enn det som er tilfellet for kvantifisering av menneske-

rettigheter og sosiale forhold. Det har imidlertid også blitt utviklet modeller for å beregne so-

siale livssykluskostnader.130 Resultatet av å inkorporere tiltak for å motvirke negative ekster-

naliteter er at prisen blir høyere. Slik sett representerer den nye prisen den faktisk effektive 

ressursallokeringen.131 Dersom det skulle medføre en økt kostnad for leverandørene å ivareta 

menneskerettigheter, er det noe de kan internalisere i sine priser.132 Aksepten av økte priser er 

et politisk og forvaltningsmessig skjønnsspørsmål.133 

 

                                                 
123  Dragsten (2013) s. 52 
124  EU-kommisjonen (2011) s. 15–16; Eide og Stavang (2008) s. 136–137; Graells (2015) s. 104 
125  Eksempler er modeller for pareto-optimalitet og Kaldor-Hicks, jf. Eide og Stavang (2008) s. 109 
126  Eide og Stavang (2008) s. 99 
127  Brännlund og Kriström (2011) s. 41 
128  Zerbe Jr. (2001) s. 158–159 
129  Brännlund og Kriström (2011) s. 36 og 40 
130  Jf. UNEP (2009), se oppgavens punkt 5.3.5 
131  Nicholson og Snyder (2008) s. 675 
132  Andrecka (2017) s. 343 
133  Arrowsmith i Outhwaite og Martin-Ortega (2016) s. 18 
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Systembetraktninger i direktivet og den norske loven kan gi grunnlag for å trekke både en 

nedre og en øvre grense for hva som skal anses som effektiv bruk av det offentliges ressurser. 

Effektivitetsformålet kommer til uttrykk i reglene om unormalt lave tilbud og statsstøtteregle-

ne. Direktivets artikkel 69 nr. 3(1) (FOA § 24-9(2)) gir oppdragsgivere anledning til å avvise 

tilbud som fremstår som «unormalt lave». I tilfeller hvor det er påvist at tilbudet er unormalt 

lavt på grunn av brudd med for eksempel arbeidslovgivning, jf. artikkel 18 nr. 2,134 har opp-

dragsgivere en plikt til å avvise tilbyderen, jf. artikkel 69 nr. 3(2) (FOA § 24-8(1) c). Det kan 

for eksempel gjelde dersom oppdragsgiveren påviser at den lave prisen skyldes bruk av bar-

nearbeid eller slaveri. Prisen kan med andre ord på ett tidspunkt bli så lav at den ikke lenger 

anses som effektiv bruk av samfunnets ressurser. Systembetraktninger kan også tale for at det 

må settes en øvre grense for hvor mye det offentlige kan betale for en vare. Det kan oppstå 

statsstøtteproblematikk, dersom det offentlige betaler for mye, fordi aktører får en uberettiget 

økonomisk fordel.135 Overpris anses altså ikke som en effektiv bruk av offentlige midler. 

 

2.2.1 Oppsummering  

Formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser er etter min drøftelse ikke en skranke i seg 

selv mot å ta sosiale hensyn i anskaffelsen. Det kan være effektiv bruk at det stilles krav som 

fremmer respekt for menneskerettigheter. Formålsbestemmelsen taler dermed for et vidt hand-

lingsrom til å ta menneskerettighetshensyn i anskaffelsen.136 

 

2.3 Grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten 

2.3.1 De grunnleggende prinsippene 

Tildelingen av offentlige kontrakter skal skje i overenstemmelse med de generelle EU-

rettslige prinsippene om «fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af 

tjenesteydelser, samt de principper, der er afledt heraf, såsom ligebehandling, ikkeforskelsbe-

handling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed».137 Et krav som stilles 

for å fremme respekten for menneskerettigheter i anskaffelsen må derfor vurderes opp mot 

alle de grunnleggende prinsippene. De er dermed både relevante for tolkningen av reglene i 

anskaffelsesregelverket, og vektige hensyn i avveiningen mellom ulike slutningsalternati-

ver.138 Flere av de nevnte grunnleggende prinsippene er inntatt i LOA § 4. Det fremgår av 

bestemmelsen at «oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.» Prin-

sippene blir i praksis påberopt av leverandører som grunnlag for klagesaker. Det har foreløpig 

                                                 
134  Se punkt 2.4 og 4.2. 
135  EØS-avtalen art. 61(1); KOM(2011) 15 s. 39 
136  Kolstad (1998) s. 28 
137  Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 1 
138  Dragsten (2013) s. 184; Goller (2017) s. 47–48 
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ikke vært noen klagesaker på menneskerettighetskrav i norsk rett, men dansk klagenemnds-

praksis viser at forholdsmessighetsprinsippet og gjennomsiktighetsprinsippet kan bli påberopt 

i tvister om den type krav.139  

 

2.3.2 Forholdsmessighetsprinsippet 

Forholdsmessighetsprinsippet følger av direktivets fortale punkt 1 og artikkel 18 nr. 1, anskaf-

felseslovens § 4, og er et generelt EU-rettslig prinsipp, jf. TEU artikkel 5 nr. 1.140 Det er rele-

vant å drøfte prinsippets virkning for menneskerettighetskrav i anskaffelser, fordi det ikke er 

avklart av Domstolen hvor vidtgående sosiale krav som kan oppstilles før det potensielt stri-

der mot prinsippet.141 Prinsippet blir både direkte omtalt og kommer til uttrykk i fortalen og i 

flere av direktivets bestemmelser.142 En klagenemndssak fra Danmark illustrerer at det kan bli 

anvendt som argument mot krav om respekt for menneskerettigheter. Det ble anført brudd på 

prinsippet, fordi det i kontrakten var nedfelt at et brudd på kontraktskrav om respekt for 

grunnleggende arbeiderrettigheter utgjorde et vesentlig mislighold.143 Anførslene ble avvist. 

 

Det kan tenkes to typetilfeller i en anskaffelse der det generelle forholdsmessighetsprinsippet 

kommer inn som en del av vurderingen. Det første er tilfellet der det sosiale kravet også inne-

bærer en kvantitativ importrestriksjon, eller har «tilsvarende virkning», jf. EØS-avtalen § 11. 

Dersom det er tilfellet, vil tiltaket kunne rettferdiggjøres etter de bestemte vilkår som følger 

av EØS-avtalen art. 13 og rettspraksis, med forholdsmessighet som ett av vilkårene. Et annet 

typetilfelle er der det foreligger et sosialt krav som ikke er en restriksjon, men der spørsmålet 

blir om tiltaket overholde forholdsmessighetsprinsippet overfor tilbyderne. Jeg vurderer av 

plasshensyn prinsippet generelt, og skiller ikke mellom de to typetilfellene, men kommer til-

bake til EØS-avtalen art. 13 i punkt 4.3. 

 

Når det gjelder anvendelsen av prinsippet i norsk rett, har departementet understreket at  

 

innholdet i og rekkevidden av de grunnleggende prinsippene må fastlegges i samsvar 

med EØS-retten. Det må utvises varsomhet med å legge noe mer eller noe annet i prin-

sippene enn EØS-retten gir grunnlag for.144 

 

                                                 
139  Se punkt 2.3.2 og 4.6 
140  Prinsippene ble stadfestet i Direktiv 2014/24/EU, men fulgte før det av EU-domstolens praksis.  
141  Semple (2015) s. 54; Graells (2016) 
142 Se Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 1, 15(3), 66, 83, 85, 101(3), 108 og 136; artikkel 18 nr. 1, 19 nr. 2(2), 

22 nr. 6(1) b, 31 nr. 7, 47 nr. 3(2) og 57 nr. 3(2). 
143  J.nr.: 2016-7501 Dansk byggeri mod Region Hovedstaden 
144  Prop. 51 L (2015–2016) s. 81 
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Det legges dermed til grunn at prinsippet må tolkes i overenstemmelse med EU-domstolens 

praksis. Det er dermed ikke noe rom for å anvende et «nasjonalt», generelt forholdsmessig-

hetsprinsipp.  

 

Etter EU-retten anses det som klart at prinsippet «generelt finder anvendelse på udbuds-

procedurer»145 og at «alle ordregivers dispositioner» er underlagt prinsippet.146 Alle krav og 

kriterier som oppdragsgiveren stiller er dermed underlagt en forholdsmessighetsvurdering.  

 

For at et krav eller kriterium skal være lovlig etter EU-retten, må det for det første bygge på et 

«legitimt hensyn». Det rettslige utgangspunktet er videre at det er staten som selv fastsetter 

«beskyttelsesnivået for ivaretakelse av legitime hensyn».147 EU-domstolen har i sin praksis 

oppstilt en «tredelt test» for å vurdere forholdsmessighet.148  

 

For det første må tiltaket være «egnet», i den forstand at det er tjenlig som middel til å nå må-

let, og ha sammenheng med det. Vurderingen er ikke streng. Den innebærer ikke at tiltaket må 

være mer effektivt enn andre tiltak, og den innebærer heller ikke en test av hvor «godt» egnet 

tiltaket er.149 Domstolen uttalte i en sak at lovgiver må gis et «vidt skøn inden for et område 

som det, der omhandles i den foreliggende sag, der for lovgiver involverer valg af politisk, 

økonomisk og social karakter, og hvor lovgiver skal foretage komplekse vurderinger.» Videre 

la Domstolen til grunn at «såfremt en foranstaltning på dette område er åbenbart 

uhensigtsmæssig i forhold til det mål, som vedkommende institution forfølger, vil en sådan 

foranstaltning kunne kendes ulovlig».150 Det som vurderes er altså hvorvidt tiltaket er «åben-

bart uhensigtmæssig». Det må utgjøre et «et anerkendt middel» for å oppnå målet.151 Direkti-

vet og Kommisjonen har som vist understreket potensialet som ligger i anskaffelsesreglene 

for å fremme bærekraft, sosiale hensyn og arbeiderrettigheter. Siden krav som skal fremme 

respekt for menneskerettigheter må anses å bygge på en «kompleks vurdering», og et valg av 

både «politisk, økonomisk og sosial karakter» taler EU-domstolens praksis for en svært høy 

                                                 
145  Direktiv 2014/24/EU art. 18 nr. 1; C-171/15 Connexxion Taxi Services BV mod Staat der Nederlanden – 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC 

BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV, avsnitt 32. 
146  Steinicke og Groesmeyer (2008) s. 94; Nærings- og fiskeridepartementet (2016), som poengterer at det får 

«betydning i alle tilfeller hvor anskaffelsesregelverket åpner for oppdragsgivers egne valg og vurderinger». 
147  Sag C-141/07 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland, avsnitt 

51; Sejersted (2011) s. 339 
148  Mathisen (2007) s. 82 
149  Mathisen (2007) s. 83 
150  Sag C-508/13 Republikken Estland mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, avsnitt 

29; Harbo (2015b) s. 25 
151  Sag C-491/01 The Queen mod Secretary of State for Health, ex parte: British American Tobacco (Invest-

ments) Ltd og Imperial Tobacco Ltd (heretter Imperial Tobacco Ltd), avsnitt 131  
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terskel for å anse krav som skal fremme slike hensyn som «åpenbart uhensiktsmessige» og 

dermed «uegnede».  

 

Tiltaket må også være «nødvendig», altså en test av om det finnes andre tiltak som ville være 

minst like effektive til å oppnå målet. Det er her prøvingen er «mest intens» i EU-domstolens 

praksis.152 Men så lenge tiltaket «kan bidrage til» å oppnå målet, vil oppdragsgiveren ikke ha 

overtrådt grensen for skjønnet. Det er klageren som må bevise at alternative tiltak ville være 

tilstrekkelig til å oppnå målet.153 Samlet taler EU-domstolens tilnærming for en høy terskel 

for å anse et tiltak som skal beskytte menneskerettigheter for «unødvendige».154  

 

Til sist oppstilles det en forholdsmessighetsvurdering i snever forstand (stricto sensu), der 

spørsmålet er om inngrepet står i «urimelig forhold» til målet med tiltaket.155 En annen måte å 

formulere vurderingstemaet på er om tiltaket, selv om det anses som egnet og nødvendig, li-

kevel pålegger en uforholdsmessig byrde på den private parten. Denne vurderingen har ikke 

vært fremtredende i så mange saker for domstolen, heller ikke i anskaffelsessaker.156  

 

Dersom krav er gitt med formål om å fremme respekten for menneskerettigheter, tilsier deres 

art en høy terskel for å konkludere med at de er «illegitime», «uegnede» eller «unødvendige». 

Det støttes av Direktivet i artikkel 18 nr. 2, fortalen punkt 98(2) og 105(1), som henviser til at 

offentlige kontrakter, og underleverandører, skal overholde gjeldende forpliktelser innenfor 

«miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning» og ILOs kjernekonvensjoner.157 Revisjonsfor-

målet om å anvende anskaffelser til støtte for «fælles samfundsmål» understøtter slutningen. 

Kommisjonens nylige uttalelse om at «smart bruk» av offentlige anskaffelser «fremskynder 

overgangen til mere bæredygtige forsyningskæder og virksomhedsmodeller», taler også for en 

høy terskel for å underkjenne tiltak som forsøker å forebygge og bøte på noen av de potensiel-

le negative virkningene av virksomhet som kan krenke personers menneskerettigheter i verdi-

kjeden.158  

 

2.3.2.1 En snevrere forholdsmessighetsvurdering 

Forholdsmessighetsprinsippet kommer blant annet til uttrykk i direktivreglene om at tekniske 

spesifikasjoner må være forholdsmessige med hensyn til «kontraktens værdi og mål», jf. ar-

                                                 
152  Sejersted (2011) s. 295 
153  Sag C-491/01 Imperial Tobacco Ltd, avsnitt 130 
154  Sag C-491/01 Imperial Tobacco Ltd, avsnitt 129  
155  Mathisen (2007) s. 87 
156  Semple (2015) s. 51 
157  Mer om bestemmelsen i punkt 2.4 og 4.2. 
158  COM(2017) 572 s. 14 
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tikkel 42 nr. 1(2) (tilsvarende «formål og verdi» i FOA § 15-1(2)). Det kommer også til ut-

trykk i reglene om at kvalifikasjonskrav må «stå i forhold til kontraktens genstand», jf. artik-

kel 58 nr. 1(2) (FOA § 16-1(1) siste punktum).159 Det er også et særnorsk krav om at doku-

mentasjonskrav som stilles i relasjon til kvalifikasjonskrav må «stå i forhold til anskaffelsens 

karakter, omfang, betydning og planlagte bruk», jf. FOA § 16-6(4). Eksemplene kan forstås 

som en mer snever forholdsmessighetsvurdering. Den høye terskelen som må gjelde for å 

underkjenne sosiale krav i den generelle forholdsmessighetsvurderingen, taler for en høy ters-

kel ved den mer snevre vurderingen, opp mot for eksempel verdi og formål. En slik slutning 

har støtte i den danske veilederen om anskaffelsesloven, som uttaler at prinsippet ikke finner 

«anvendelse i forhold til vurderingen af, om varetagelsen af de hensyn, der ligger bag et ud-

bud, er de omkostninger værd, som et krav i udbudsmaterialet vil medføre».160  

 

Departementene omtaler forholdsmessighet i flere sammenhenger i forarbeidene og veiled-

ningen, i tilknytning til LOA § 5. Departementet uttaler blant annet at miljøkrav må stå i «ri-

melig forhold» til det som anskaffes.161 Relevante momenter for vurderingen av forholdsmes-

sigheten til krav knyttet til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter er kontraktens 

«verdi» og «varighet».162 Veiledningen til regelverket uttaler i tillegg at «[e]ssensen i prinsip-

pet på anskaffelsesområdet er at oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte 

som står i forhold til anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet».163 Uttalelsene i forar-

beidene og veiledningen kan tyde på at myndighetene er noe unyanserte i sin omtale av prin-

sippet. Det er to grunner til det. For det første nyanserer de ikke mellom reglene som gjelder 

for de ulike fasene i anskaffelsen. For det andre henviser de til det generelle prinsippet, selv 

om momentene de peker på er knyttet til de mer snevre vurderingene. Det innebærer at når de 

uttaler at sosiale krav må vurderes ut fra kontraktens verdi og kompleksitet, så er ikke det i 

tråd med den den tredelte mål-middel-vurderingen (egnethet og nødvendighet) og avveining-

en mellom ulike interesser og samfunnshensyn (den snevre vurderingen) som følger av det 

generelle prinsippet.164 Siden kravspesifikasjoner og kontraktskrav er underlagt ulike typer 

forholdsmessighetsvurderinger, kan det gi ulike tolkningsresultater. Det kommer ikke frem 

gjennom departementenes noe upresise gjengivelse av prinsippets og reglenes vurderingste-

maer. Konklusjonen er at departementenes utsagn i enkelte tilfeller bør tillegges begrenset 

                                                 
159  Se flere eksempler i note 142  
160 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) s. 18 
161  Prop. 51 L (2015–2016) s. 83. Det legges til grunn at uttalelsen har overføringsverdi, av system- og likhets-

hensyn. 
162  Prop. 51 L (2015–2016) s. 52 
163  Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 54. Også denne uttalelsen gjaldt miljøkrav, men det legges til 

grunn at den generelle uttalelsen om forholdsmessighet har overføringsverdi, av likhetshensyn.  
164  Harbo (2015a) s. 514 
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vekt, og at kontraktskrav for eksempel ikke må veies opp mot anskaffelsens «verdi», som det 

kan gis inntrykk av basert på departementets uttalelser.   

 

2.3.3 Oppsummering 

Det generelle forholdsmessighetsprinsippet skal tolkes som i EU-retten, og gjelder for alle 

krav og kriterier. Kravspesifikasjoner, kvalifikasjonskrav og dokumentasjonskrav til disse må 

i tillegg underlegges en snevrere forholdsmessighetsvurdering, det det fremgår av bestemmel-

sen som får anvendelse for den konkrete fasen. Kontraktsvilkår er kun underlagt den generelle 

forholdsmessighetsvurderingen. Det kan tale for at handlingsrommet for sosiale krav er større 

i sistnevnte fase, noe jeg kommer tilbake til i punkt 5.6.3.  

 

2.4 Anskaffelsesloven § 5  

2.4.1 Innledning 

Anskaffelsesloven § 5 er et ledd i gjennomføringen av kravene i direktivets artikkel 18 nr. 

2.165 Av artikkelen fremgår det at medlemsstatene «træffer passende forholdsregler» for å 

«sikre» at økonomiske aktører166 i forbindelse med «gennemførelsen af offentlige kontrakter» 

overholder 

 

miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning i henhold til EU- retten, national lovgiv-

ning, kollektive aftaler eller i henhold til de internationale miljø-, social- og arbejdsmar-

kedsmæssige lovbestemmelser, der er nævnt i bilag X.167  

 

Bestemmelsen er rettslig bindende for medlemsstatene i EU, og ordlyden er åpen for tolkning. 

Dens gjennomslagskraft avhenger av «nasjonale implementeringstiltak for å kunne bli an-

vendt og gjennomført på en effektiv måte».168 Hvordan medlemslandene skal sikre overhol-

delse av denne lovgivningen har dermed vært opp til medlemslandene. Landene har, ifølge 

departementets syn, et «stort handlingsrom», og forslaget om en lovparagraf om å ivareta 

samfunnshensyn ett av virkemidlene som ble valgt i Norge.169 Dersom et krav som er stilt for 

å fremme menneskerettigheter også bidrar til overholdelse av «miljø-, social- og arbejdsmar-

kedslovgivning», taler det for å tillate det, fordi det da oppfyller pålegget i artikkel 18 nr. 2.  

 

                                                 
165  Prop. 51 L (2015–2016) s. 47 
166 Med «økonomiske aktører» forstås for eksempel leverandørene, jf. Direktiv 2014/24/EU art. 2 nr. 1 pkt. 10.  
167  Den kan for øvrig leses i sammenheng med blant annet Direktiv 2014/24/EU art. 56 nr. 1(2) om avvisnings-

rett, artikkel 57 nr. 4(1) a, 69 nr. 3(2), 71 nr. 1 og 71(6) a og b, jf. Semple (2015) s. 193–194. 
168  Wiesbrock (2016) s. 80 (min oversettelse); SOU 2015:78 s. 64–65 
169  Prop. 51 L (2015–2016) s. 31 
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2.4.2 Plikten til å ha rutiner etter første ledd 

LOA § 5(1) pålegger offentlige oppdragsgivere å ha rutiner for å fremme respekt for grunn-

leggende menneskerettigheter.170 Departementets veileder gir anvisning på at det må gjen-

nomføres en risikovurdering for hver anskaffelse, for å avdekke om innkjøpet innebærer risi-

ko for brudd på menneskerettigheter.171 For å veilede offentlige oppdragsgivere i en slik risi-

kovurdering, har Difi laget en egen liste over produkter, der det kan være «høy risiko for kri-

tikkverdige forhold i leverandørkjeden».172 Høyrisikolisten bygger på dokumentasjon som 

viser brudd på nasjonale regler for helse, miljø og sikkerhet og arbeid, og på de grunnleggen-

de ILO-konvensjonene om arbeidsforhold og FNs verdenserklæring om menneskerettighete-

ne.173 Et produkt som er produsert på en arbeidsintensiv måte i et lavkostland, vil ofte være et 

høyrisikoprodukt, jf. punkt 1.1.174 På listen over risikovarer står avskårne blomster, byg-

ningsmaterialer, eksotisk frukt, elektronikk og IKT, kaffe, te og kakao, kirurgiske instrumen-

ter, kontorrekvisita, leketøy og idrettsutstyr, møbler og tekstiler, arbeidsklær og sko. Det 

fremgår klart at listen er veiledende og ikke-uttømmende, slik at det den ikke «utelukker … at 

det kan være grunn til å stille krav til sosialt ansvarlig produksjon hvis produktet ... ikke står 

på høyrisikolisten».175 Jeg går av plasshensyn ikke dypere inn i omfanget av en generell plikt 

til å opptre etisk etter andre kilder enn § 5(1), men poengterer at leddet har betydning for 

tolkningen av andre ledd. Ved at det offentlige er pålagt en plikt til å ha rutiner for å fremme 

respekt for menneskerettigheter, har lovgiver uttrykt en klar lovgivervilje for at det offentlige 

skal ta hensyn til menneskerettigheter, særlig når er risiko for brudd dem.  

 

I forarbeidene er det uttalt at «[m]ens første ledd inneholder et påbud om å ta hensyn til miljø 

og menneskerettigheter ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser, sier annet ledd noe 

om hvordan både disse og andre samfunnshensyn kan trekkes inn.»176 Lovbestemmelsen kan i 

seg selv bidra til å fremme respekt for menneskerettigheter, fordi den sender et signal til leve-

randørene om at offentlige oppdragsgivere i økende grad kommer til å stille slike krav.  

 

2.4.3 Muligheten til å stille krav og kriterier etter andre ledd 

Etter LOA § 5(2) gis oppdragsgiveren et kan-skjønn til å stille «egnede krav og kriterier» for 

å fremme hensyn til sosiale forhold og arbeidsforhold. Departementet uttaler at «dette omfat-

                                                 
170  Difi (2017b) 
171 Nærings- og fiskeridepartementet (2017a) 
172  Difi (2017c) 
173  Difi (2017c) 
174  Prop. 51 L (2015–2016) s. 83 
175  Difi (2017c) 
176  Prop. 51 L (2015–2016) s. 83 
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ter både de hensyn som er nevnt i første ledd, og andre samfunnshensyn».177 Andre ledd kom 

altså inn fordi departementet så behovet for «klargjøring av hvordan andre samfunnshensyn 

enn dem som er omfattet av påbudet i første ledd, kan ivaretas i en anskaffelse».178  

 

Ordlyden i LOA § 5 er «vidt formulert for å favne de fleste typer hensyn som kan være aktu-

elle», og omfatter ifølge departementet «miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold i vid for-

stand.»179 Departementet anså det som mer hensiktsmessig enn å liste opp spesifikke hen-

syn.180 Som jeg vil komme tilbake til, i punkt 5.2.6 og 5.3.5, kan mangelen på veiledning være 

problematisk. Departementet understreket at begrepene ikke skal tolkes snevert eller antite-

tisk. Det taler for at begrepene «arbeidsforhold» og «sosiale forhold» kan tolkes vidt, til også 

å inkludere menneskerettighetsforhold. Avgjørende for om et krav kan stilles, er ifølge depar-

tementet «om regelverkets øvrige vilkår er oppfylt».181 Med «øvrige vilkår» forstås blant an-

net de rettslige utgangspunktene jeg har drøftet i del 2, samt tilknytningsvilkåret (se del 3). 

Begrepet «egnet» er heller ikke legaldefinert, men jeg forstår det som et krav om å overholde 

de grunnleggende EØS-prinsippene, herunder forholdsmessighetsprinsippet. Poenget om at 

«[b]estemmelsen viser at oppdragsgiver kan ivareta et vidt spekter av samfunnshensyn i en 

anskaffelsesprosess, ikke bare pris og økonomiske hensyn i snever forstand, bare det gjøres på 

riktig måte» viser at oppdragsgiver i norsk kontekst er ment å bli gitt et vidt handlingsrom.182 

Fra et mer til det mindre perspektiv taler bestemmelsen for at dersom oppdragsgiverne har 

plikt til å ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter etter første ledd, har de også anled-

ning til å stille krav om dem i anskaffelsesprosessen etter andre ledd. Den vide forståelsen av 

andre ledd taler for at handlingsrommet ikke er begrenset til tilfeller der det er risiko for kren-

kelser. UNGP prinsipp 6 underbygger også at oppdragsgivere burde kunne ta vide menneske-

rettighetshensyn i anskaffelsen.183 Reglene for hver fase må likevel tolkes konkret med hen-

syn til hvordan oppdragsgivere kan fremme respekten for menneskerettigheter. LOA § 5 gir et 

vektig tolkningsmoment for en vid tolkning av hvilke rettigheter man kan ta hensyn til. 

 

2.5 Oppsummering  

Av betydning for min oppgave og videre drøftelser, er det viktig å ta med seg at det EU-

rettslige målet om bærekraftig utvikling kan tillegges stor vekt i vurderingene, til støtte for 

sosiale krav og kriterier. Revisjonsformålet om å legge til rette for «felles samfunnsmål» taler 

                                                 
177  Prop. 51 L (2015–2016) s. 83 
178  Prop. 51 L (2015–2016) s. 53 
179 Prop. 51 L (2015–2016) s. 53 
180 Prop. 51 L (2015–2016) s. 53 
181  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
182  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
183  UNGP (2011) s. 8, se punkt 2.2. 
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for det samme. Formålet om effektivitet er ikke i seg selv en automatisk skranke mot sosiale 

krav, men tilsier et vidt handlingsrom for oppdragsgiverne til å oppstille slike krav. Det må 

anses å være en høy terskel før et sosialt krav eller kriterium anses som uforholdsmessig, si-

den respekt for menneskerettigheter er en grunnleggende verdi for EU. LOA § 5, og den vide 

tolkningen som skal legges til grunn av ordlyden «sosiale forhold» og «arbeidsforhold» gir i 

norsk kontekst støtte for en slik slutning.  

 

3 Tilknytningsvilkåret 

3.1 Innledning 

For å kunne besvare problemstillingen om hva som er det rettslige handlingsrommet til offent-

lige oppdragsgivere, må jeg avklare innholdet av tilknytningsvilkåret. Vilkåret gjelder for alle 

anskaffelsesfasene, som nevnt i punkt 1.2, og innebærer at alle sosiale krav og kriterier må 

«være forbundet med» eller ha «tilknytning til kontraktens genstand», jf. blant annet artikkel 

67 nr. 3 og LOA § 5.184 I LOA er ordlyden «ha tilknytning til leveransen», jf. LOA § 5(2).185 

Vilkåret om tilknytning oppstiller en kobling mellom kontraktsgjenstanden og de hensyn som 

offentlige oppdragsgivere kan ta i forbindelse med anbudet. Det setter en grense mot krav som 

ikke har tilknytning til leveransen, og begrenser hvilke og hvor generelle sosiale krav myn-

dighetene kan stille overfor leverandørene.186 Det setter blant annet en grense mot krav som 

handler om virksomhetens samlede produksjon eller generelle «virksomhedspolitik for socialt 

eller miljømæssigt ansvar», jf. fortalen punkt 97(2) (se oppgavens punkt 3.3). Vilkåret bygger 

på flere hensyn, blant annet effektivitetsbetraktninger, likebehandling og forutberegnelighet 

for leverandørene.187 Det ble første gang formulert eksplisitt i Concordia-avgjørelsen fra 

2002, og gjaldt altså også ved 2004-direktivet, i alle fall for tildelingskriteriene.188 Det er nå 

inntatt også for andre faser, for eksempel kontraktsvilkårene.189 Det innebærer en utvidelse av 

hvilke type krav vilkåret gjelder for, sammenliknet med rettstilstanden før 2014-direktivet.  

 

3.2 Omstridt begrep 

Selv om vilkåret ble tatt inn flere steder i direktivet ved revisjonen, og innholdet av det ble 

forsøkt klargjort gjennom definisjonen i art. 67 nr. 3, er omfanget og innholdet av det fremde-

                                                 
184  Se Direktiv 2014/24/EU art. 42 nr. 1(2), 43 nr. 1(1) a, 45 nr. 1, 58 nr. 1(2), 67 nr. 2(1), 70; FOA § 15-1(2), 

15-3(1) a, 16-1(1), 18-1(4), 19-1(1), jf. LOA § 5(2); Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
185  Jeg anser «kontraktens genstand» og «leveransen» som det samme.  
186  Martens og Margerie (2013) s. 17 
187  KOM(2011) 15 s. 40–41 
188  Sag C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab, tidligere Stage-coach Finland Oy Ab mod Helsingin kaupunki 

og HKL-Bussiliikenne (heretter Concordia Bus), avsnitt 56; Semple (2016) s. 50. 
189  Direktiv 2004/18/EF art. 53 nr. 1 a 



30 

 

les omdiskutert.190 Det er, ifølge Arrowsmith, ennå ikke avklart «eksakt når produksjonsfor-

hold er å anse som tilstrekkelig tilknyttet det som faller inn under kontrakten».191 Uklarheten 

med hensyn til hva som faller innenfor vilkåret gjør at det heller ikke er helt avklart hvor 

grensen for det offentliges handlingsrom går. Et uavklart spørsmål er altså hvor vidt eller sne-

vert tilknytningsvilkåret skal tolkes.192 Spørsmålet er særlig relevant for menneskerettigheter, 

fordi krenkelser nettopp kan relatere seg til mer generelle forhold ved produksjonsstedet, eller 

utenfor det. En vid tolkning kan i større grad åpne for krav som har en side til virksomhetens 

generelle politikk eller praksis, eller andre generelle forhold, og gi større handlingsrom. Jeg 

vil under analysere om vilkåret skal tolkes vidt eller snevert. Som jeg vil vise mener jeg at de 

samlede rettskildene taler for en vid tolkning.   

 

3.3 Tilknytningsvilkåret i EU-retten 

Artikkel 67 nr. 3 (FOA § 18-1(4)) gir en legaldefinisjon av vilkåret. Krav og kriterier anses 

som tilknyttet når de relaterer seg til de varene som «skal leveres i henhold til kontrakten», 

«ethvert aspekt» og «ethvert trin» i varenes livssyklus, herunder den «specifikke proces med 

fremstilling eller levering af eller handel med» varene, eller «en specifik proces for en anden 

fase i deres livscyklus». Krav og kriterier kan altså rette seg mot en rekke forhold, noe som 

taler for en vid tolkning.193 Henvisningen til «livscyclus» innebærer en lemping av vilkåret 

sammenliknet med det forrige direktivet, og dermed en utvidelse av det offentliges handlings-

rom, fordi det utvider mengden forhold man kan ta hensyn til.194 Kravene har etter bestem-

melsen også tilknytning selv om faktorene «ikke udgør en del af [varenes] materielle ind-

hold». Ordet «gjenstand» skal dermed ikke forstås i snever betydning, som kun materiell del, 

men kan omfatte en rekke forhold og aspekter ved produksjonen eller leveringen. Ordlyden 

«varer … som skal leveres i henhold til kontrakten» i artikkel 67 nr.  3 trekker i retning at det 

ikke er et hinder om kravene har en side også til generelle forhold ved virksomheten, så lenge 

selve kravet retter seg mot det som skal leveres. Livssyklusperspektivet og det store antallet 

faktorer som anses som tilstrekkelig tilknyttet kontrakten i henhold til artikkel 67 nr. 3, tilsier 

at det som rettslig utgangspunkt er en vid tolkning som skal legges til grunn. 

 

En vid tolkning er i overenstemmelse med revisjonens formål om å gi offentlige oppdragsgi-

vere en verktøykasse for å ta i bruk offentlige anskaffelser i større grad for å oppnå «felles 

samfunnsmål», jf. fortalen punkt 2. Det kan bidra til at leverandørene overholder «gældende 

                                                 
190  Martens og Margerie (2013) s. 17; Semple (2015) s. 197 flg; Semple (2016) s. 50 flg.; Ølykke og Sanchez-

Graells (2016) s. 308–309 
191  Arrowsmith (2014) s. 743 (min oversettelse). 
192  Outhwaite og Martin-Ortega (2016) s. 23 
193  Jeg legger til grunn at vilkåret skal tolkes likt for de ulike anskaffelsesfasene. 
194  Jåtog Trygstad (2017) s. 99 
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forpligtelser inden for miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning», jf. artikkel 18 nr. 2. Hen-

synet til målet om bærekraftig utvikling, jf. TEU art. 3 nr. 3 og nr. 5, taler for en vid tolkning 

av ordlyden. En mer snever fortolkning av vilkåret kan sette begrensninger på nedslagsfeltet 

for oppdragsgiverens menneskerettighetsarbeid.  

 

Ved revisjonen av direktivet drøftet Kommisjonen om tilknytningsvilkåret skulle fjernes eller 

lempes.195 Vilkåret ble opprettholdt. Men ett av argumentene for å fjerne det var at det kunne 

påvirke virksomhetenes sosiale ansvar positivt, dersom oppdragsgivere kunne legge mer ge-

nerell vekt på selskapers samfunnsansvar, uavhengig av hva slags produkt som ble kjøpt.196 

Sosiale krav og kriterier for det som skal leveres etter kontrakten kan gi insentiv til å integrere 

menneskerettighetshensyn jevnt over.197 En mer fleksibel tilnærming til kravet om tilknytning 

kan gi et «effektivt instrument for å styre atferden til næringene og i stor grad forbedre bruken 

av offentlige anskaffelser til å oppnå overordnede samfunnsmål».198 Dette er argumenter som 

også gjelder i dag, som reelle hensyn for en mer vid tolkning av vilkåret. 

 

Ordlyden i tilknytningsvilkåret taler likevel for at det må oppstilles en grense mot det som 

ikke er tilknyttet leveransen, altså det som ikke skal leveres «i henhold til» kontrakten. Forta-

lens punkt 97(2) gir et relevant tolkningsmoment, til støtte for en grense mot hvor vidtgående 

krav som kan oppstilles: 

 

Betingelsen for en forbindelse med kontraktens genstand udelukker dog kriterier og vil-

kår vedrørende en virksomheds generelle politik, som ikke kan betragtes som en faktor, 

der karakteriserer den specifikke proces med fremstilling eller levering af … varer eller 

tjenesteydelser. 

 

Oppdragsgivere kan ifølge fortalen derfor ikke kreve at tilbyderne har en «gældende virksom-

hedspolitik for socialt eller miljømæssigt ansvar».199 Selv om man ikke kan utlede plikter eller 

rettigheter direkte av fortalen, er dette et klart uttrykk for EU-lovgivers vilje. Denne forståel-

sen av vilkåret taler for at det er utenfor det tillatte å belønne en generell samfunnsansvarspo-

litikk til en leverandør, eller å kreve at en slik politikk eller strategi er på plass.  

 

                                                 
195  KOM(2011) 15 s. 40–41 
196  KOM(2011) 15 s. 40 
197  Barnard (2017) s. 231 
198  EU-kommisjonen (2011) s. 16 (min oversettelse) 
199  Uttalelsen er gitt i tilknytning til tildelingskriterier og vilkår for gjennomføring av kontrakten, men siden 

formuleringen av vilkåret går igjen i direktivet, taler det for overføringsverdi. 
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Å trekke opp en slik grense er i overenstemmelse med argumentene for å opprettholde vilkå-

ret under revisjonen. Ifølge Kommisjonen ville vilkåret sikre at «selve indkøbet forbliver cen-

tralt for den proces, som skatteydernes penge bruges til».200 Det skulle også fremme forutbe-

regnelighet for leverandørene, ved at de ikke skulle bli bedt om at «overholde forskellige krav 

… for hvert indkøb eller for hver ordregivende myndighed».201 Vilkåret har dermed en side til 

effektivitetsbetraktninger, med hensyn til hvor mye ressurser leverandørene skal bruke på å 

oppfylle krav som ikke er tilknyttet leveransen. Det har blitt argumentert for at vilkåret gir 

balanse mellom en legitim og illegitim bruk av anskaffelser til å fremme sosiale mål, fordi det 

ekskluderer hensyn som faller utenfor rekkevidden av anskafferens legitime behov.202 Å be-

holde tilknytningsvilkåret ville ifølge Kommisjonen gi «det bedst mulige tilbud med effektiv 

anvendelse af de offentlige midler».203 Flere næringslivsaktører, akademikere og oppdragsgi-

vere var bekymret for økt administrativ byrde ved å lempe på vilkåret, som igjen ville kunne 

føre til høyere kostnader og høyere priser.204 Hensynet til små- og mellomstore bedrifters mu-

lighet for å delta i konkurransen kan for øvrig generelt være et motargument mot sosiale krav, 

siden de ifølge Kommisjonen kanskje ikke har de nødvendige økonomiske og menneskelige 

ressursene til å oppfylle «lang række samfundsmæssige krav fra sag til sag».205 Jeg behandler 

det i punkt 5.2.10. 

 

Argumentene for å tolke vilkåret mer snevert enn drøftelsen legger opp til, synes å bygge på 

en frykt for at oppdragsgivere skal ta for mange andre, «utenforliggende» hensyn i anskaffel-

sen, i strid med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesretten. Men som tidligere vist 

åpner samfunnsøkonomiske effektivitetsmodeller også opp for å betale en høyere pris for va-

ren, dersom det reduserer en negativ eksternalitet av leverandørens virksomhet. Dersom vilkå-

ret tolkes snevert, vil det kunne støte an mot direktivrevisjonens formål om å i større grad 

legge til rette for å anvende anskaffelsesmidlene til «felles samfunnsmål» i lys av TEU artik-

kel 3 nr. 3 og nr. 5. En vid tolkning er i overenstemmelse med TEU artikkel 3. Det underbyg-

ger at vilkåret må tolkes vidt.  

 

I Concordia Bus vurderte Domstolen lovligheten av tildelingskriteriet «kvalitet» ved anskaf-

felsen av kollektive busstjenester i Helsinki by. I kriteriet ble det gitt flere poeng, jo lavere 

støy- og forurensningsnivået på bussene var. Domstolen vurderte hvorvidt slike forhold kunne 

                                                 
200 KOM(2011) 15 s. 40 
201  KOM(2011) 15 s. 41 
202  Corvaglia (2017) s. 188 (min oversettelse). 
203  Det skulle også sikre samsvar mellom statsstøttereglene og anskaffelsesreglene, gjennom å hindre urettmes-

sige økonomiske fordeler ved tildelingen, jf. KOM(2011) 15 s. 40. 
204  EU-kommisjonen (2011) s. 16 
205  KOM(2011) 15 s. 41; EU-kommisjonen (2011) s. 15 
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være en del av tildelingskriteriet, og kom til at det var tilfelle, så fremt de var «forbundet med 

genstanden» for kontrakten.206 Den begrunnet innføringen av tilknytningsvilkåret med at 

«[i]det et bud nødvendigvis knytter sig til kontraktens genstand, følger det heraf, at de krite-

rier for tildeling … nødvendigvis også skal være forbundet med kontraktens genstand.»207 

Domstolen synes å bygge på et hensyn om at det er kontrakten som leverandørene forholder 

seg til og leverer tilbud på, og at det avskjærer krav om mer generelle forhold, fordi leveran-

dørene ikke har «forholdt seg til» disse aspektene. Selv om Domstolen innførte tilknytnings-

vilkåret, ble ikke Kommisjonen hørt med sitt eksplisitte argument for en «snæver» tolkning av 

det,208 noe som underbygger at vilkåret må tolkes vidt – innenfor den grense som er trukket 

opp ovenfor om generell politikk.    

 

Domstolens resonnement i Concordia Bus har blitt kritisert av Semple. Hun viser til at kvali-

fikasjonskrav er et eksempel på at leverandørene forholder seg til andre forhold enn bare kon-

trakten eller varene, selv om det også der er et krav om tilknytning til leveransen.209 Det at 

konkurransen også dreier seg om leverandørens evne til å oppfylle kontrakten, svekker ifølge 

Semple synet om at det kun er kontraktsgjenstanden i snever forstand som oppdragsgiver og 

leverandør forholder seg til. Det at det for eksempel kan stilles krav kvalitetssikrings- eller 

miljøledelsessystem, som gjelder generelt for bedriftens virksomhet, underbygger Semples 

poeng.210 Det viser at vilkåret ikke tolkes snevert i kvalifikasjonskrav. Likhets- og harmonise-

ringshensyn taler for at det heller ikke tolkes snevert i de andre fasene av anskaffelsen.   

 

Ordlyden «skal leveres i henhold til kontrakten» underbygger at det også må trekkes en gren-

se mot generelt formulerte krav til virksomhetens samlede produksjon eller levering. EVN og 

Wienstrom-dommen illustrerer dette. Saken gjaldt en østerisk anskaffelse av en rammeavtale 

for kjøp av elektrisitet til bygninger for regionen Kärnten. Vurderingen gjaldt et tildelingskri-

terium som belønnet mengden bærekraftig energi som leverandøren klarte å levere totalt i 

løpet av en periode, også utover den fastsatte mengden som skulle leveres etter kontrakten. 

Kriteriet belønnet følgelig også levering til andre kunder.211 Det hadde ifølge Domstolen ikke 

tilknytning.212 Oppdragsgiver ble ikke hørt med at tildelingskriteriet skulle sikre forsynings-

sikkerheten. Kriteriet var ulovlig, fordi det å belønne forhold utenfor kontrakten kunne gi en 

fordel til de leverandørene som, på grunn av sin produksjons- og leveringskapasitet, kunne 

                                                 
206  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 65 
207  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 59 
208  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 52 
209  Direktiv 2014/24/EU art. 58(1) a; FOA § 16-1(1) 
210  Direktiv 2014/24/EU artikkel 62 og FOA § 16-7, jf. § 16-6(1) d og g. 
211  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 67 flg. 
212  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 70–71 
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levere en større mengde elektrisitet enn konkurrentene.213 Det kunne medføre en «uberettiget 

forskjellsbehandling» for de som kunne oppfylle kravene som var tilknyttet leveransen. En 

slik begrensning av leverandørene ville kunne være i strid med målet om en åpen konkurran-

se. Konklusjonen viser at konkurranse- og likebehandling veier tungt i Domstolens vurdering 

av horisontale krav.214 Avgjørelsen taler for at en grense går der formuleringen av kravet eller 

kriteriet retter seg mot forhold utover det som skal leveres i henhold til kontrakten, som pro-

duksjon i løpet av en periode eller levering til andre kjøpere. Det er i overenstemmelse med 

Kommisjonens liknende argument om at vilkåret beskytter mot diskriminerende krav og krite-

rier, som kan favorisere lokale, nasjonale eller regionale aktører, se punkt 4.3.215 

 

EU-domstolens dom i Max Havelaar gjaldt anskaffelse av kaffe- og te-automater med tilhø-

rende kaffe og te, samt andre ingredienser som sukker og kakao, i provinsen Noord Holland i 

Nederland. Der vurderte Domstolen hvorvidt et sosialt tildelingskriterium, som belønnet at 

kaffe, te og sukker var merket med den sosiale merkeordningen for rettferdig handel «Max 

Havelaar», hadde tilknytning til leveransen.216 Merkeordningen ivaretar blant annet mennes-

kerettigheter, noe som gjør saken svært relevant. Domstolen uttalte at det som prinsipielt ut-

gangspunkt var tillatt å stille slike kriterier.217 Kommisjonen hadde argumentert for at det var 

ulovlig, fordi det gjaldt tilbyderens generelle politikk. Anførselen om manglende tilknytning 

ble avvist.218 Domstolen gikk inn i de «bagvedliggende kriterier» for merkene, og la vekt på 

fire momenter: Kriteriene gjaldt levering av varer som var «nødvendige for fremstilling af de 

drikkevarer, som var indeholdt i automaterne». De gjaldt bare varer som skulle leveres innen-

for «rammerne af nævnte kontrakt», og de vedrørte «på ingen måte tilbudsgiverens alminneli-

ge innkjøpspolitikk». De gjaldt produkter, «hvis levering udgjorde en del af nævnte kontrakts 

genstand».219 I saken ble det poengtert at tildelingskriterier basert på sosiale hensyn ikke bare 

kunne gjelde «brugerne eller modtagerne af de … indkøb …, der er omfattet af kontrakten», 

men også «andre personer», noe som underbygger en vid tolkning av tilknytningsvilkåret.220 

Som jeg vil problematisere i punkt 5.2.7.1, kan merkeordningenes underliggende sertifise-

ringskrav være av mer generell karakter (som å gi fagforeningsansatte lokaler til møter). Men 

selv om merkeordningen indirekte vedrørte den generelle virksomheten til underleverandøren, 

aksepterte altså EU-domstolen kriteriet. Det vesentlige momentet, av relevans for den generel-

                                                 
213  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 69 
214  Som omtalt i punkt 1.3. 
215 KOM(2011) 15 s. 40–41; Burgi (2010) s. 111 
216  Jf. Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 89–90, jf. 37. 
217  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 91 
218  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 92 
219  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 90. Uttalelsene er nå reflektert i artikkel 43 nr. 1(1) og artikkel 67 nr. 3 

c og d. 
220  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 85 



35 

 

le tilknytningsvurderingen, synes å være at så lenge kravet eller kriteriet gjelder det som skal 

leveres «i henhold til kontrakten», er vilkåret oppfylt. Domstolen gjorde ikke en snever vurde-

ring av merkeordningskravene. Det taler for en vid tolkning av vilkåret. 

 

EU-domstolens tilnærming underbygger min konklusjon om at vilkåret må tolkes vidt. Det 

taler for en høy terskel for å underkjenne et krav eller kriterium som skal fremme respekten 

for menneskerettigheter, selv om det har en side til mer generell politikk eller virksomhet.  

 

3.4 Tilknytningsvilkåret i norsk kontekst 

Hensynet til effektiv bruk av samfunnets ressurser tilsier at oppdragsgivere bør ha et vidt 

handlingsrom når de ønsker å fremme respekten for menneskerettigheter, jf. LOA § 1 og § 5. 

Å tolke tilknytningsvilkåret vidt er også i overenstemmelse med plikten som norske myndig-

heter har til å sikre overholdelse av forpliktelsene etter artikkel 18 nr. 2, jf. LOA § 5.221 En vid 

tolkning gir dem som ønsker å stille krav som fremmer respekten for menneskerettigheter et 

vidt handlingsrom til å gjøre det. Dersom oppdragsgivere kun kan stille krav som er knyttet til 

leveransen i snever forstand, kan de miste muligheten for å jobbe mer strukturelt og langsiktig 

med menneskerettigheter i verdikjeden. Det er her ikke tale om å pålegge alle oppdragsgivere 

en plikt til å ta slike hensyn i alle anskaffelser, noe som ville satt forholdet til effektivitetsfor-

målet mer på spissen. På systemnivå kan en vid tolkning gi mer rom for å nå Norges målset-

tinger om å bidra til oppfyllelsen av bærekraftsmål nr. 12 og oppfølgingen av UNGP. 

 

Uttalelser i de norske forarbeidene kan tale for at departementet mener vilkåret skal tolkes 

snevert. Det kan stride mot den EU-rettslige betydningen, slik vilkåret etter min drøftelse kan 

tolkes. Departementet uttaler om grensen mot krav om «generell politik» og «virksomhedspo-

litik» i fortalen punkt 97(2) at oppdragsgivere ikke «har adgang til å stille krav til leverandø-

rens generelle virksomhet».222 Det nevner som eksempel at dersom oppdragsgiver kjøper bi-

ler, kan han for eksempel ikke stille krav til leverandørens produksjon av båter.223 Eksempelet 

er forsåvidt riktig, siden kravet da ikke blir knyttet til «kontraktens genstand». Men ordlyden 

«virksomhet» kan tale for at lovgiver også mente at det heller ikke er adgang til å stille krav 

til noe som gjelder, eller har en side til, den generelle virksomheten. Det er en ganske vidtgå-

ende begrensning, utover det artikkel 67 nr. 3 etter min drøftelse gir grunnlag for. Den danske 

og engelske ordlyden («general corporate policy») i fortalen taler for at det heller er ment som 

en begrensning på muligheten til å stille krav om planer, strategier og programmer ved virk-

somheten, enn å avskjære alle krav som også har betydning for den generelle virksomheten.224 

                                                 
221  Se oppgavens punkt 2.4.1. 
222  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
223  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
224  De er sidestilte språkversjoner av direktivet, jf. Arnesen og Stenvik (2015) s. 32. 



36 

 

Det er etter mitt syn naturlig å legge hovedvekten på dansk og engelsk ordlyd i direktivene, og 

gi den norske forarbeidsuttalelsen begrenset vekt. Det er lite som tilsier at departementet med 

sin forarbeidsuttalelse mente å forsøke å innføre en snevrere fortolkning av vilkåret enn det 

var grunnlag for etter EU-retten. Homogenitetsmålsettingen får her vesentlig betydning, sær-

lig siden departementet understreket at «[tilknytnings]begrepet må tolkes i samsvar med prak-

sis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen».225 Jeg forstår derfor uttalelsen som en henvisning 

til begrensningen mot krav rettet mot generell politikk, produksjon eller levering.  

 

3.5 Oppsummering  

Det er etter min drøftelse grunnlag for en vid fortolkning av tilknytningsvilkåret. Innenfor 

rammen av vilkåret er det derfor et vidt handlingsrom for hvilke og hvor generelle krav myn-

dighetene kan stille ved offentlige anskaffelser. Det vesentlige at kravet eller kriteriet er for-

mulert slik at det retter seg mot varen eller varene som skal leveres i henhold til kontrakten. 

Det medfører at krav som har en side til – eller samsvarer med – virksomhetens generelle po-

litikk eller virksomhet, fortsatt kan anses å ha tilknytning til leveransen. Vilkåret begrenser 

likevel i seg selv nedslagsfeltet for oppdragsgivers handlingsrom.226  

 

4 Hvilke menneskerettigheter kan det stilles krav om? 

4.1 Innledning 

Oppdragsgivere kan stille ulike krav og kriterier for å fremme respekten for menneskerettig-

heter i anskaffelsen. Før jeg tar for meg de ulike fasene, som nevnt i punkt 1.2, vil jeg vurdere 

hvilke menneskerettigheter det kan stilles direkte krav om respekt for, eller som oppdragsgi-

vere kan søke å ivareta gjennom ulike krav og kriterier. Det er relevant fordi EU-rettens hen-

visninger ofte knytter seg til rettighetene til de som produserer varene, selv om virkningene av 

produksjonen også kan gjelde utenfor produksjonsstedet.227 Det kan være andre, ulike begren-

singer, noe jeg vil komme tilbake til i den konkrete fasen. 

 

Jeg behandler det generelle spørsmålet om hvilke rettigheter det kan stilles krav om samlet 

her før del 5, fordi systembetraktninger og hensynet til en effektiv gjennomføring av reglene 

taler for at det, dersom det er rom for å stille krav som fremmer respekten for menneskerettig-

heter i én fase, også kan tas hensyn til de samme rettighetene i en annen fase, forutsatt at de 

spesifikke reglene åpner for slike krav. Fortalens punkt 40, jf. artikkel 18 nr. 2, uttrykker at 

«[k]ontrol med overholdelsen af de miljø-, social- og arbejdsretlige bestemmelser bør foregå i 

de relevante faser af udbudsproceduren». EU-lovgivers oppfordring til kontroll med overhol-

                                                 
225  Prop. 51 L (2015–2016) s. 84 
226  Martens og Margerie (2013) s. 17 
227  Network for sustainable development in public procurement (heretter NSPP) (2017) s. 3 
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delsen «i de relevante faser» taler for at det er kan stilles krav om de samme menneskerettsli-

ge forpliktelser i alle faser som oppdragsgivere finner «relevante». De ulike fasene gir ulike 

virkemidler for å fremme respekten for menneskerettigheter, og hensynet til effektiv oppnåel-

se av revisjonsformålet om å fremme felles samfunnsmål (fortalen punkt 2) tilsier at alle fase-

ne kan anvendes for å nå dette målet. Selv om fortalens punkt 37(1) og punkt 98(2) først og 

fremst omtaler menneskerettighetskrav i relasjon til kontraktskrav, legger jeg på grunnlag av 

de ovennevnte hensyn til grunn at det som utgangspunkt kan stilles krav og kriterier om de 

samme rettighetene, i de ulike fasene.  

 

4.2 ILOs kjernekonvensjoner 

Den mest eksplisitte referansen til menneskerettigheter i anskaffelsesdirektivet fremgår av 

artikkel 18 nr. 2.228 I bestemmelsen oppfordres medlemsstatene til å sikre overholdelse av 

«internationale miljø-, social- og arbejdsmarkedsmæssige lovbestemmelser, der er nævnt i 

bilag X». I vedlegg X (FOA vedlegg 5) er de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene opplis-

tet. Listen omfatter konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten, kon-

vensjon nr. 98 om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger, konvensjon 

nr. 29 om tvangsarbeid, konvensjon nr. 105 om avskaffelse av tvangsarbeid, konvensjon nr. 

138 om minstealder for adgang til sysselsetting, konvensjon nr. 111 om diskriminering i sys-

selsetting og yrke, konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for 

arbeid av lik verdi og konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe 

de verste former for barnearbeid.229  

 

Til sammenlikning med FOAs henvisning til vedlegg 5, har Sverige lovfestet en egen be-

stemmelse om at oppdragsgivere  

 

ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna 

villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhål-

landen att svensk arbetsrätt inte är tillämplig.230  

 

Bestemmelsen ble innført etter en egen lovgivningsprosess om hvordan artikkel 18 nr. 2 skul-

le implementeres i svensk rett.231 Lovgivningen tydeliggjør at oppdragsgivere «skal» stille 

krav om overholdelse av ILOs kjernekonvensjoner, dersom en nødvendighetsvurdering tilsier 

det.232 Bestemmelsen klargjør at Sverige anser det som i tråd med EU-reglene å stille krav om 

                                                 
228  Jf. note 69. 
229  Jeg har her utelatt de fire miljøkonvensjonene som også er på listen fordi de er irrelevante for oppgaven. 
230 Lag om offentlig upphandling Kap 17 § 4 
231  Prop. 2016/17:163 s. 25 
232   Prop. 2016/17:163 s. 72–73 
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overholdelse av kjernekonvensjonene. Det støtter, også av hensyn til effektiv gjennomføring 

av artikkel 18 nr. 2, en slutning om at det kan stilles krav om overholdelse av dem. 

 

Rettskildefaktorene taler med tyngde for at det som utgangspunkt kan stilles krav og kriterier 

om at produksjonen av varen skal skje med respekt for, eller i overholdelse med, de åtte 

grunnleggende ILO-konvensjonene, i alle relevante faser, forutsatt at de åpner opp for å 

fremme respekten for menneskerettigheter. Jeg legger derfor det til grunn. Ett eksempel fra 

forvaltningspraksis som etter drøftelsen som utgangspunkt er lovlig er at 

 

[d]et kreves at tilbudte varer er produsert/produseres, iht. ILOs kjernekonvensjoner, 

uansett hvor i verden produksjonen foregår og at leverandøren garanterer for dette.233 

 

4.3 Forholdet til reglene om fri bevegelse og ikke-diskriminering 

Det kan stilles spørsmål om det rettslige utgangspunktet om at det kan stilles krav om over-

holdelse av ILOs kjernekonvensjoner må modifiseres i lys av reglene om fri bevegelse av 

varer og ikke-diskriminering, jf. oppgavens punkt 2.1.2234 Verken Kina eller USA har for ek-

sempel ratifisert ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten.235 

ILO-konvensjon nr. 87 beskytter ikke bare retten til å fagorganisere seg, men også retten til å 

danne en fagforening, jf. artikkel 2. I USA er det National Labor Relations Act i USA som 

fastslår retten til fri organisering.236 Substansen i konvensjonsrettigheten kan derfor være opp-

fylt, selv om selve konvensjonen ikke er ratifisert, jf. fortalen punkt 98(2). I Kina er det der-

imot kun lov å være organisert i Den allkinesiske fagforeningsføderasjon (ACFTU), og ikke 

lov å danne egen fagforening. Et absolutt krav om overholdelse av konvensjonen vil derfor i 

noen tilfeller tenkes å ikke kunne garanteres av tilbydere fra konkurransen som har produk-

sjon i, eller importerer varer fra, disse landene. 

 

Dersom leverandører ikke kan garantere overholdelse av minimumskrav eller kontraktskrav, 

må de som utgangspunkt etter EU-domstolens praksis avvises.237 Dersom tilbydere som får 

varer fra land som ikke har ratifisert konvensjonen blir avskåret fra konkurransen, mens andre 

leverandører kan delta, kan kravet tenkes å utgjøre en restriksjon i henhold til EØS-avtalens 

                                                 
233 Hedmark fylkeskommune (2017) s. 6 
234  Se Sag C-438/05 International Transport Workers’ Federation og Finnish Seamen’s Union mod Viking Line 

ABP og OÜ Viking Line Eesti som eksempel på en ikke-anskaffelsessak om menneskerettighetshensyn og 

reglene om fri bevegelighet for tjenester, som jeg av hensyn til plass og tematikk ikke behandler.    
235  ILO (ukjent årstall) 
236  National Labor Relations Act 29 U.S. Code § 157 
237  Ved vesentlige avvik, som avvik fra menneskerettighetskrav må anses å være. Sag C-243/89 Kommissionen 

for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark avsnitt 40; Sag C-561/12 Nordecon AS og Ram-

boll Eesti AS mod Rahandusministeerium, avsnitt 39; Dragsten (2013) s. 650 
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artikkel 11, fordi det kan hindre samhandel mellom EØS-landene, for tilbydere som importe-

rer fra tredjeland.238 Dersom et krav om overholdelse av en bestemt konvensjon eller rettighet 

utgjør en restriksjon i henhold til EU-rettens regler om fri bevegelse, taler kravenes art for at 

de vil kunne rettferdiggjøres i henhold til reglene i EØS-avtalen artikkel 13 eller den ulovfes-

tede læren om allmenne hensyn.239 Det er tale om overholdelse av grunnleggende menneske-

rettigheter som EUs medlemsstater har ratifisert og er bundet av etter TEU artikkel 6. De 

samme hensynene som taler for en høy terskel for å kjenne et sosialt krav om respekt for be-

stemte rettigheter ulovlig etter den generelle forholdsmessighetsvurderingen, taler som ut-

gangspunkt for det samme i en vurdering av artikkel 13.  

 

På den ene siden kan det være positivt for respekten for menneskerettigheter at tilbyderne 

tvinges til å endre leverandørkjede til andre land der konvensjonen er ratifisert, eller å ha fær-

re leverandørledd. På den annen side er det ikke garantert at rettighetene overholdes i land 

som har ratifisert konvensjonen. Ved å utelukke alle som får varer fra for eksempel Kina, 

mister oppdragsgivere muligheten til å gjennom kontrakten påvirke arbeids- og menneskeret-

tighetsforhold der, og det er ikke nødvendigvis ønskelig for oppdragsgiver.240  

 

I forvaltningspraksis har Sykehusinnkjøp praktisert et vilkår som åpner for å ta hensyn til at 

ikke alle land har ratifisert konvensjonen. De krever som utgangspunkt overholdelse de 

grunnleggende ILO-konvensjonene, men legger til en formulering om at «[d]ersom disse ret-

tigheter er begrenset eller under utvikling, skal Leverandøren medvirke til at de ansatte får 

møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser 

for arbeiderne.»241 En slik formulering åpner opp for tilbydere som kjøper fra for eksempel 

kinesiske produsenter, samtidig som det kan fordre oppfølging av underleverandørene med 

hensyn til å styrke arbeidernes rettigheter. Svenske landsting forventer heller ikke full over-

holdelse av retten til fri organisering i land som Kina, men at leverandørene der for eksempel 

kan «uppmuntra till att de anställda får välja sina egna fackliga representanter (även om deras 

organisation måste ansluta sig till det statliga enda tillåtna facket)».242  

 

Basert på min drøftelse er det som utgangspunkt innenfor handlingsrommet til oppdragsgivere 

både å stille strenge krav til overholdelse av en ILO-konvensjon, selv om produksjonslandet 

                                                 
238  Jeg legger til grunn at regelverket også gjelder for alle varer, også de som er produsert i tredjeland, jf. EØS-

avtalens artikkel 65 nr. 1, jf. artikkel 8 nr. 2, jf. artikkel 8 nr. 3 a. Et mulig alternativt grunnlag kan være det 

generelle ikke-diskrimineringsforbudet i EØS-avtalens artikkel 4.  
239  Sejersted (2011) s. 313–314 og 332–333; Stemsrud (2016) s. 148 flg.  
240  Solli (2017) 
241  Sykehusinnkjøp (2017) s. 10. Se også IEH (2017b). Se punkt 4.2. 
242  Hållbar Upphandling (ukjent årstall)  
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ikke har ratifisert den, og avvise leverandører som ikke kan overholde kravet. Hensynet til 

overholdelsen av internasjonale menneskerettighetsforpliktelser taler for at det er en høy ters-

kel for å underkjenne et slikt krav. Det vil også være lovlig å oppstille et moderert krav, som 

tar hensyn til nasjonal lovgivning.  

 

Et tilfelle som kan være mer problematisk, er der oppdragsgiver nedfeller et eksplisitt forbud 

mot å levere tilbud på varer som har opprinnelse i et bestemt land, for eksempel tomater fra 

Italia, fordi det er avdekket menneskerettighetsproblematikk der.243 Et slikt forbud vil kunne 

forskjellsbehandle mellom leverandører. Det kan tenkes å utgjøre diskriminering som kommer 

i et for stort spenningsforhold til det generelle ikke-diskrimineringsforbudet i EØS-avtalens 

artikkel 4 eller målet om fri bevegelse for varer i EØS, jf. EØS-avtalens artikkel 11, jf. artik-

kel 1 nr. 2 a.244 Det kan hende at det er vanskeligere å rettferdiggjøre et slikt krav i henhold til 

nødvendighetskravet i forholdsmessighetsvurderingen, jf. EØS-avtalens artikkel 13 eller den 

ulovfestede læren om allmenne hensyn.245 Av plasshensyn drøftes ikke problemstillingen vi-

dere her, men poenget for denne oppgavens formål er å problematisere at det kan tenkes at et 

krav i et konkret tilfelle kan utgjøre en direkte eller indirekte forskjellsbehandling. En for-

holdsmessighetsvurdering kan slå ulikt ut avhengig av hva slags krav det er tale om. Det viser 

at hensynet til prinsippene om fri bevegelse og ikke-diskriminering kan tale for å oppstille en 

grense for det offentliges handlingsrom og hvilke krav de kan stille for å fremme respekten 

for menneskerettigheter, jf. anskaffelsesdirektivets fortale punkt 1 og EØS-avtalen. I praksis 

er det derfor viktig at oppdragsgivere vurderer krav og kriterier opp mot de grunnleggende 

prinsippene, jf. punkt oppgavens punkt Feil! Fant ikke referansekilden..246  

 

4.4 Andre menneskerettigheter 

Som redegjort for i punkt 4.2, legger EU-reglene særlig opp til beskyttelse av rettighetene i de 

grunnleggende ILO-konvensjonene, jf. artikkel 18 nr. 2. Verken direktivet eller forarbeidene 

til det henviser eksplisitt til andre menneskerettighetskonvensjoner eller rettigheter som ikke 

har direkte hjemmel i en konvensjon, som retten til vann.247 Et spørsmål er om anskaffelses-

regelverket åpner for å stille krav om, eller fremme hensynet til, andre menneskerettigheter. 

 

                                                 
243  Eksempelet er aktualisert ved at det hos tomatprodusenter i Italia, som eksporterer til Norge, ble konstatert 

slaveliknende tilstander, jf. Aanensen (2017)  
244  Arrowsmith og Kunzlik (2009c) s. 74 og 82; Steenstrup Stordrange (2008) s. 2 
245  Sejersted (2011) s. 313–314 og 332–333; Stemsrud (2016) s. 148 flg.  
246  Sejersted (2011) s. 622 
247  Generalforsamlingsresolusjon 64/292 (2010) s. 2; Langford og Russell (2017) s. 8 
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EU-domstolen oppstilte i den omtalte Singapore-avgjørelsen248 en kobling mellom målet om 

bærekraftig utvikling og de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene. Det kan styrke statusen 

til krav om overholdelse av ILO-konvensjonene, men etter min vurdering også andre rettighe-

ter, utover kjernekonvensjonene. Hensynet til å oppnå målet om bærekraftig vekst og utvik-

ling i EU-retten, jf. TEU art. 3, og å fremme «felles samfunnsmål», jf. fortalens punkt 2, til-

sier at det som utgangspunkt også er rom for å stille krav som fremmer respekten for, og hen-

synet til, andre rettigheter enn ILO-konvensjonene. Anerkjennelsen av Den europeiske unions 

menneskerettighetscharter i TEU artikkel 6 nr. 1, understøtter samme slutning, siden rettighe-

tene representerer grunnleggende verdier for EU, jf. TEU art. 2. De samme kildene taler for at 

også andre rettigheter kan anses som en del av den sosiale dimensjonen av målet om bære-

kraftig utvikling.  

 

I norsk kontekst er det uttalelser i forarbeidene om andre konvensjoner enn ILO-

konvensjonene. De går altså videre til verks enn EU-retten. Departementet poengterer at   

 

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter viser til FNs verdens-

erklæring fra 1948, FNs to konvensjoner fra 1966 om henholdsvis sivile og politiske ret-

tigheter (SP) og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), og ILOs kjerne-

konvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.249  

 

Departementet trekker dermed inn tre menneskerettighetskonvensjoner som ikke eksplisitt er 

nevnt i direktivet, i loven eller i forskriftene. Siden konvensjonene også kan sies å gå inn un-

der ordlyden «gjeldende forpliktelser … innen nasjonal lovgivning», jf. artikkel 18 nr. 2, er 

dette uproblematisk. Konvensjonsforpliktelsene kan også komme til uttrykk i ordinær lovgiv-

ning. Det taler med tyngde for at det er tillatt å stille krav om overholdelse av rettigheter ut-

over ILO-konvensjonene. Hensynet til å la oppdragsgivere effektivt oppfylle sine forpliktelser 

etter artikkel 18 nr. 2 og LOA § 5(1) tilsier at de skal ha rom til å stille krav om at leverandør-

ene respekterer lovgivning statene allerede er pålagt å sikre overholdelse av. 

 

På tross av det norske departementets henvisning til de ulike menneskerettighetskonvensjone-

ne, kan det stilles spørsmål ved om rammen for hvilke menneskerettigheter som kan trekkes 

inn i anskaffelsen er begrenset av ordlyden «grunnleggende» menneskerettigheter i LOA § 

5(1). Ordlyden kan tale for at det kun de nevnte menneskerettighetskonvensjonene som det 

kan stilles krav om. De svenske forarbeidene og loven (se punkt 4.2) henviser til sammenlik-

ning med de norske ikke direkte til noen andre menneskerettighetskonvensjoner eller rettighe-

                                                 
248  Udtalelse 2/15 Singapore, avsnitt 149, se oppgavens punkt 2.1.1 
249  Prop. 51 L (2015–2016) s. 83 
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ter enn ILOs kjernekonvensjoner.250 Det kan dermed fremstå som at svenske myndigheter har 

en mer snever forståelse enn norske myndigheter av hvilke rettigheter det kan stilles krav om. 

På den annen side har også svensk rett en generell bestemmelse som likner LOA § 5, ved at 

«[e]n upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid 

offentlig upphandling».251 Den brede ordlyden taler for at det er lovlig å stille krav også om 

andre rettigheter. 

 

En snever begrensing av hvilke menneskerettigheter som kan inkluderes vil ikke være i over-

enstemmelse med ordlyden i LOA § 5(2), og departementets gjentatte understrekninger av at 

ordlyden i andre ledd kan tolkes vidt, og ikke snevert eller antitetisk. At det skal være rom for 

å ta hensyn til «et bredt spekter av samfunnshensyn» som er relevante for anskaffelsen, taler 

for at det er lovlig å legge vekt på alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, jf. også 

formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser, jf. LOA § 1. Det er også i overenstemmel-

se med FNs veiledende prinsipper. Der oppfordres selskaper til å gjennomføre due diligence-

analyser for å avdekke risiko for alle potensielle menneskerettighetsbrudd, også utover FNs 

verdenserklæring, SP, ØSK og ILOs kjernekonvensjoner.252  

 

Min konklusjon blir på grunnlag av drøftelsen at norske oppdragsgivere kan stille krav om 

alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, så lenge kravene overholder de grunnleg-

gende prinsippene, jf. punkt 2.3. 

 

4.5 Menneskerettighetene til ikke-ansatte  

Et spørsmål er om det må sondres mellom ulike typer rettighetshavere når det gjelder hvorvidt 

krav kan tillates, i lys av tilknytningsvilkåret.253 Produksjonen av varen kan innebære risiko 

for brudd på rettighetene til personer som ikke er ansatt på produksjonsstedet. Under revi-

sjonsarbeidet problematiserte sivilsamfunnsorganisasjoner for eksempel virkningen av ikke-

bærekraftig skogsdrift for urfolk. Andre eksempler kan være risiko for brudd på rett til rent 

drikkevann, landrettigheter eller urfolks rett til «fritt, forutgående og informert samtykke».254 

Organisasjonene mente at hensynet til sosial påvirkning på ikke-ansatte også måtte være til-

latt.255  

 

                                                 
250  Prop. 2016/17:163 s. 63, 66 og 73; Prop. 2015/16:195 s. 282 
251  Lag om offentlig upphandling Kap. 4 § 3   
252  UNGP (2011) s. 14 
253  Barnard (2017) s. 230 

254  ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater 

255  NSPP (2012) s. 4 
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De EU-rettslige eksemplene som er gitt om sosiale krav refererer i hovedsak til interne for-

hold nasjonalt eller i Europa, eller til de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene.256 De norske 

rettskildene har et videre perspektiv. Men hvordan reglene kan anvendes for å fremme rettig-

hetene til andre personer enn brukerne eller de som er ansatt på produksjonsstedet er så vidt 

jeg har funnet, ikke omtalt i noen av forarbeidene. Jeg har i del 3 argumentert for en vid for-

ståelse av tilknytningsvilkåret. Men det kan tenkes at det å trekke inn rettighetene til ikke-

ansatte personer utenfor produksjonen, fabrikken eller den direkte produksjonsprosessen ville 

være å strekke tolkningen av vilkåret for langt. Det kan argumenteres for at kravene og krite-

riene som kommer ikke-ansatte til gode er forhold som gjelder forutgående for varens livssyk-

lus, eller utenfor «den specifikke proces med fremstilling eller levering», jf. art. 67 nr. 3 a.  

 

På den annen side må hensynet til å fremme felles samfunnsmål og respekt for menneskeret-

tigheter veie tungt, dersom oppdragsgiver avdekker risiko for brudd på bestemte rettigheter, 

jf. fortalen punkt 2, TEU art. 3 nr. 5 og 5 og bærekraftsmål nummer 12. EU-domstolen var så 

vidt inne på problemstillingen i Max Havelaar, da den uttalte at tildelingskriterier kunne base-

res på hensynet til «andre personer» enn brukerne eller mottakerne av en vare som var omfat-

tet av kontrakten.257 Det taler for et vidt nedslagsfelt for menneskerettighetskrav. En slik tolk-

ning er i tråd med FNs veiledende prinsipper. Risikoevalueringen for rettighetsbrudd gjelder 

etter prinsippene for alle «potentially affected groups and other relevant stakeholders», og er 

ikke begrenset til et bestemt knippe menneskerettighetskonvensjoner, jf. prinsipp 18 b.258  

 

Uttalelser i de svenske forarbeidene kan tale for å begrense mulighetene for å stille sosiale 

krav til gode for dem som er ansatt i produksjonsprosessen. Der er det uttalt at tilknytnings-

vilkåret innebærer at arbeidsrettsvilkår «får endast reglera villkoren för de arbetstagare som 

sysselsätts i det arbete som avses i upphandlingen».259 Men uttalelsen omhandler begrepet 

«arbeidsrettslige», og ikke ordlyden «sociala». Siden de norske forarbeidene, som vist i punkt 

2.4.3, har lagt an en vid tolkning av ordlyden «sosialt» i LOA § 5, taler det mot å tillegge de 

svenske forarbeidsuttalelsene om arbeiderrettigheter vekt for vurderingen av menneskerettig-

hetskrav i norsk rett. Det taler for begrenset overføringsverdi til menneskerettighetskrav som 

kan innfortolkes under ordlyden «sosiale». Å la oppdragsgivere anvende fleksibiliteten som 

LOA § 5 oppstiller, for å bidra til formålet om mer effektiv bruk av samfunnets ressurser, 

taler for at de også kan oppstille sosiale krav som kommer ikke-ansatte til gode, jf. LOA § 1. 

 

                                                 
256  Martin-Ortega og Methven O’brien (2017) s. 71 
257  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 85, jf. også oppgavens omtale av uttalelsen i punkt 3.3 
258  UNGP (2011) s. 19 
259  Prop. 2015/16:195 s. 1117, jf. Lag om offentlig upphandling Kap. 17 § 1 
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Samlet sett taler rettskildene for at oppdragsgivere også kan stille krav som fremmer respek-

ten for menneskerettigheter til ikke-ansatte, og jeg legger det til grunn.  

 

4.6 Prinsippet om gjennomsiktighet som begrensende faktor? 

Gjennomsiktighetsprinsippet følger av artikkel 18 nr. 1 og fortalens punkt 1 (LOA § 4), samt 

likebehandlingsprinsippet. Det setter en begrensning for hvor vagt oppdragsgivere kan formu-

lere krav i anskaffelsesprosessen. Kravene som stilles må «defineres klart lige fra begyndelsen 

af procedurerne for indgåelse heraf».260 Formålet med gjennomsiktighetsprinsippet i anskaf-

felsesretten er å sikre at  

 

det på den ene side gøres muligt for alle rimeligt oplyste og sædvanligt påpasselige by-

dende at forstå deres nøjagtige rækkevidde og fortolke dem på samme måde, og at der 

på den anden side gives den ordregivende myndighed mulighed for effektivt at efterprø-

ve, om de afgivne bud opfylder de kriterier, der regulerer den pågældende kontrakt.261 

 

Spørsmålet er om prinsippet kan sette en begrensning på henvisning til bestemte konvensjoner 

eller rettigheter. Flere offentlige oppdragsgivere stiller i praksis krav om overholdelse av 

grunnleggende ILO-konvensjoner.262 En dansk klagenemndssak illustrerer problemstillingen. 

Der ble det anført av tilbyderen at «en generel henvisning til internationale deklarationer og 

konventioner» ikke oppfylte kravet om gjennomsiktighet.263 Oppdragsgiver, Region Hoved-

staden, hadde krevd at entreprenørens ytelser, i Danmark, skulle leveres med respekt for FNs 

deklarasjon om menneskerettigheter, ILOs deklarasjon om arbeidstakerrettigheter, Rio-

deklarasjonen om miljø og utvikling og FNs konvensjon mot korrupsjon. Kravene inneholdt 

altså ikke bare referanser til rettslige konvensjoner, men også et ikke-bindende soft-law-

dokument (Rio-erklæringen). Klageren mente det var i strid med prinsippet å kreve ytelsen 

oppfylt «med respekt for nasjonale og internasjonale lover og regler uten nærmere angivelse 

av på hvilke punkter [de] skulle overholdes».264 Leverandøren anførte at de nevnte dokumen-

tene  

 

ikke i sig selv indeholder lovgivningsmæssige forpligtelser. De er udformet med henblik 

på, at der nationalt fastsættes regler til opfyldelse af konventionerne.  

                                                 
260  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 56, jf. Sag C-299/08 Europa-Kommissionen mod Den Franske Repub-

lik, avsnitt 41 og 43. 
261  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 109. Jf. også Sag C-496/99 P Kommissionen for De Europæiske Fæl-

lesskaber mod CAS Succhi di Frutta SpA, avsnitt s. 111 (heretter CAS Succhi di Frutta). 
262  IEH (2017a) s. 10 
263  J.nr.: 2016-7501 Dansk byggeri mod Region Hovedstaden 
264  Saken gjaldt kontraktskrav, men må antas å ha overføringsverdi for de alle fasene (min oversettelse). 
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Mangelen på presisjon medførte ifølge dem «tvivl om, hvilke foranstaltninger tilbudsgiverne 

skal iagttage for at leve op til forpligtelserne i dem.» Ett av oppdragsgivers motargumenter 

var at «[s]eriøse entreprenører vil ikke være bekymrede for, om de kan overholde de overord-

nede principper om samfundsansvar.» De pekte på at det i henhold til alminnelig obligasjons-

rett ville være vanskelig for kommunen å påstå vesentlig mislighold av uklare krav, jf. uklar-

hetsregelen. Det er riktig at konvensjoner retter seg mot stater som pliktsubjekter, og at alle 

bestemmelser ikke vil være like tydelige eller relevante for private tilbydere. Leverandøren 

ble likevel ikke hørt med sine argumenter av klageutvalget. Det la vekt på at de fire deklara-

sjonene/konvensjonene inneholder grunnleggende samfunnsprinsipper om menneskerettighe-

ter «som er af en sådan karakter, at enhver oplyst tilbudsgiver er bekendt med dem».  

 

Klageutvalget la også vekt på at gjennomsiktighetsprinsippets formål var å sikre gjennomsik-

tighet i anskaffelsesprosessen før tildeling. Det kunne dermed ikke anvendes like strengt på 

kontraktsvilkår, som ville bli håndtert av kontraktsretten etter at kontrakten var inngått. Det 

reiser spørsmål om gjennomsiktighetskravet må tolkes ulikt for ILO-krav i kravspesifikasjo-

nen enn for kontraktsvilkår. De mange henvisningene til de grunnleggende ILO-

konvensjonene i direktivet selv (jf. vedlegg 10, jf. artikkel 18 nr. 2) og referansen til at sosiale 

hensyn kan tas i de «relevante faser»265 taler med betydelig vekt for at gjennomsiktighetsprin-

sippet ikke blir brutt ved henvisning til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, i noen 

av fasene jeg vil gå gjennom i del 5. Dersom det medfører at leverandørene må sette seg inn i 

innholdet av konvensjonene, kan det snarere bidra til oppfyllelsen av målet om å fremme re-

spekt for menneskerettigheter, jf. LOA § 5 og UNGP prinsipp 6. 

 

Hensynet til likebehandling av deltakende aktører kan tilsi at kravet til presisjon blir strengere 

dersom kravet gir grunnlag for avvisning fra konkurransen, i kravspesifikasjonen. Det under-

støttes av EU-domstolens tidligere uttalelse om at prinsippene om likebehandling, ikke-

diskriminering og gjennomsiktighet er «særlig vigtige hvad angår de tekniske specifikationer, 

når henses dels til risikoen for forskelsbehandling forbundet med valget af disse, dels til den 

måde, hvorpå de formuleres».266 Men som nevnt er det vektige hensyn som taler for å tillate 

henvisning til konvensjonene. Selv om ordlyden i konvensjonene kan oppfattes som vag, kan 

leverandørene stille spørsmål om innholdet i «spørsmål- og-svar»-fasen av anskaffelsespro-

sessen. Oppdragsgiver kan da spesifisere hva de mener med kravene. UNGP kan også gi vei-

ledning til innholdet av kravet om å overholde eller respektere rettighetene etter menneskeret-

                                                 
265  Jf. oppgavens punkt 5.1 
266  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 62 
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tighetskonvensjoner. Etter UNGPs prinsipp 11 er bedriftenes plikt å respektere menneskeret-

tigheter formulert som et krav om at de ikke må «krenke» rettighetene.267  

 

Jeg konkluderer derfor med at det som utgangspunkt ikke vil være i strid med gjennomsiktig-

hetsprinsippet å henvise til menneskerettigheter i kontraktsvilkårene, og at det heller ikke må 

oppstilles noen ulik norm for vurderingen i sammenheng med referanser til menneskerettighe-

ter i de andre fasene.  

 

4.7 Oppsummering 

Basert på min drøftelse kan norske oppdragsgivere stille krav om respekt for og overholdelse 

av alle anerkjente menneskerettigheter. Det gjelder både de grunnleggende ILO-

konvensjonene og andre menneskerettighetskonvensjoner eller anerkjente menneskerettighe-

ter. Kravene eller kriteriene kan tilgodese både ansatte på produksjonsstedet og ikke-ansatte 

personer som befinner seg utenfor det.  

 

5 Hensynet til menneskerettigheter i de ulike fasene av 

anskaffelsen 

5.1 Innledning 

Anskaffelsesdirektivets fortale punkt 40, jf. artikkel 18 nr. 2, oppfordrer som nevnt til 

«kontrol med overholdelsen af de miljø-, social- og arbejdsretlige bestemmelser … i de rele-

vante faser af udbudsproceduren». Jeg vil derfor i denne delen drøfte handlingsrommet for å 

ta hensyn til menneskerettigheter i de ulike utvalgte fasene av anskaffelsen: fastsettelsen av 

kravspesifikasjonen, tildelingskriteriene, avvisning, kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår. De 

er valgt fordi de har stor praktisk betydning for å fremme sosiale hensyn, og har ulike funk-

sjoner, noe jeg har omtalt i oppgavens punkt 1.2 og vil utdype. Det er derfor ryddig å behand-

le reglene for hver fase separat. Det gir også grunnlag for å sammenlikne dem, der det er rele-

vant. 

 

5.2 Hensynet til menneskerettigheter i kravspesifikasjonen 

5.2.1 Innledning  

Det følger av EU-domstolens rettspraksis og Kommisjonens forståelse at det som hovedregel 

er opp til myndighetene selv å avgjøre hvilke varer som skal anskaffes, og hvilke behov som 

skal dekkes, forutsatt at oppdragsgiver følger reglene for angivelse av kvalifikasjonskrave-

ne.268 Det følger av artikkel 42 nr. 1(1) (FOA § 15-1(1)) at oppdragsgivere gjennom kravspe-

                                                 
267  UNGP (2011) s. 13 
268  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 62; Sag C-368/10 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Kokott frem-

sat den 15. december 2011. Europa-Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene (heretter Generaladvokat 

Kokotts forslag til avgjørelse), avsnitt 44, som verken ble bestridt eller fraveket. Det kan også sies å følge av 
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sifikasjonene (de tekniske spesifikasjonene) fastsetter de «egenskaber» som de krever at en 

vare skal ha. De beskriver behovet som skal dekkes, og hvilke krav til leveransen som må 

oppfylles.269 Jeg diskuterer først hvorvidt bestemmelsen åpner for stille krav knyttet til men-

neskerettigheter i denne fasen. Deretter diskuterer hvordan gjennomsiktighets- og forholds-

messighetsprinsippet kan komme inn som begrensende momenter. Så drøfter jeg bruken av 

sosiale merkeordninger, jf. artikkel 43 (FOA § 15-3). Til slutt vil jeg diskutere mulige be-

grensninger i kravspesifikasjonsfasen, herunder plikten til å godta tilsvarende merkekrav, for-

budet mot å henvise til bestemte varemerker og hensynet til små- og mellomstore bedrifter. 

 

Bruken av minimumskrav i kravspesifikasjonen gir stort potensial for å fremme respekten for 

menneskerettigheter, fordi manglende oppfyllelse kan gi en plikt eller mulighet til å avvise 

leverandøren, jf. artikkel 56 nr. 1(1) a.270 Ved å oppstille menneskerettighetskrav i kravspesi-

fikasjonen, kan oppdragsgiver fremme sosiale hensyn som obligatoriske, på et tidlig stadium. 

Til sammenlikning gir verken tildelingskriterier eller kontraktsvilkår samme grunnlag for av-

visning av en leverandør som ikke oppfyller de sosiale kriteriene eller vilkårene. Manglende 

oppfyllelse av kriterier gir kun færre poeng. Og en eventuell manglende oppfyllelse av vilkår 

må håndteres som et kontraktsbrudd etter tildelingen. Gjennom kravspesifikasjonen kommu-

niserer oppdragsgiver tydelig hvilke sosiale egenskaper de mener at varen skal ha. Det kan 

løfte menneskerettighetshensyn opp på agendaen til leverandørene. Det kan bidra til at flere 

leverer i henhold til slie krav, og bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, fordi de blir 

allokert til håndteringen av mulig markedssvikt og negative virkninger av statens innkjøp.271  

 

5.2.2 Kravspesifikasjonen  

Oppdragsgivere fastsetter hvilke egenskaper varene skal ha, etter reglene i artikkel 42 og ved-

legg 7.272 Spørsmålet er om sosiale forhold, herunder at varen er produsert med respekt for 

menneskerettigheter, kan anses som «egenskaper» ved varen. Det er relevant fordi det i litte-

raturen har blitt omtalt som en «semantisk strekk» å for eksempel beskrive krav om bestemte 

arbeidsforhold for arbeiderne som produserer varen som «tekniske» spesifikasjoner.273  

 

Artikkel 42 nr. 1(1) viser til en definisjon av tekniske spesifikasjoner i direktivets vedlegg 7. 

Etter vedlegg 7 nr. 1 b er det «en specifikation i et dokument, som fastlægger krævede egen-

                                                                                                                                                         

subsidiaritetsprinsippet, jf. TEU art. 5, siden EU-institusjonens kompetanse og direktivet i hovedsak regule-

rer prosessen for konkurransegjennomføringen, jf. Barnard (2017) s. 218; KOM(2001) 274 s. 14. 
269  Goller (2017) s. 147 
270  FOA § 24-8 (1) b eller (2) a, se også oppgavens punkt 4.3. Jeg nyanserer av plasshensyn ikke mellom mins-

tekrav og funksjonskrav. 
271  Sjåfjell (2009) s. 196 
272  Graells (2015) s. 329 
273  Martens og Margerie (2013) s. 12, som omtaler 2014-direktivet.  
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skaber ved et produkt». Vedlegget gir deretter eksempler på ulike egenskaper som kan kreves. 

Det henviser blant annet til «dimensjoner, emballering eller utforming», som gir assosiasjoner 

til mer konkrete forhold. Det henvises tydeligere til miljøaspekter enn sosiale forhold, jf. ord-

lyden «miljø- og klimapræstation». Verken menneskerettigheter eller arbeidsforhold er nevnt. 

Eksemplene som direktivets fortale gir på sosiale hensyn i denne fasen («adgangsmuligheder 

for handicappede eller design for samtlige brugere») bærer også preg av å være mer direkte 

tilknyttet varen og dens brukere enn produksjons- og arbeidsforhold.274 Til sammenlikning er 

rettferdig handel uttrykkelig fremhevet når det gjelder tildelingskriterier og kontraktsvilkår, jf. 

fortalen punkt 97(1).275 Sosiale krav har dermed ikke et like direkte grunnlag i ordlyden som i 

de andre nevnte fasene. Det kan tale for et begrenset handlingsrom for å inkludere sosiale 

forhold som krav til «egenskaper». Men vedlegget er ikke uttømmende, jf. ordlyden «f.eks.». 

Spesifikasjonene må heller ikke gi et synlig, fysisk utslag i den materielle substansen, men 

kan også være knyttet til mer omkringliggende forhold, som «kvalitetsniveau», levering eller 

miljø- og klimaprestasjon.276 Det taler for en vid forståelse av ordlyden «egenskaper» og hvil-

ke kravspesifikasjoner som kan stilles.  

 

Kravspesifikasjoner kan etter artikkel 42 nr. 1(2) også gjelde  

 

den specifikke proces eller metode for produktion eller levering af de ønskede … varer 

… eller en specifik proces for en anden fase i deres livscyklus, også selv om sådanne 

faktorer ikke udgør en del af deres materielle indhold.  

 

Ordlyden «proces eller metode for produktion eller levering» tilsier at en rekke forhold som 

knytter seg til fremstillingen av varen kan inntas som kravspesifikasjon. På den annen side 

kunne «den specifikke proces eller metode», tale for en mer snever og teknisk forståelse av 

hvilke krav som kan stilles. Leverings- og livssyklusperspektivet i bestemmelsen er imidlertid 

nytt, og det taler for at handlingsrommet er utvidet for å inkludere sosiale krav i kravspesifi-

kasjonen, fordi sosiale forhold kan være en del av livssyklusen til en vare.277 Ordlyden 

«livscyklus» retter seg mot mer omkringliggende forhold ved varen. Livssyklusvurderinger 

har tradisjonelt blitt anvendt på miljøkrav, metodene kan også inkludere vurderinger av risiko 

                                                 
274  Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 99. Andre eksempler som har blitt gitt (i tilknytning til 2004-direktivet), 

er produktsikkerhet, sunnhet og hygiene eller handicappedes adgang til bygninger og offentlige transport-

midler, jf. KOM(2001) 566 s. 29. Et moment som taler for å gi disse uttalelsene begrenset vekt, er at de er 

eksempler, som ble gitt ved forrige direktiv. Bestemmelsen og vedlegget må tolkes i lys av den endrede poli-

tiske og rettslige konteksten til anskaffelsesregelverket, jf. blant annet fortalens punkt 2. 
275  Se også KOM(2011) 896 s. 24 (avsnitt 41) 
276  Direktiv 2014/24/EU vedlegg 7 nr. 1 b, jf. artikkel 42 nr. 1(2). Se også Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 

61, 70 og 74. 
277  Martin-Ortega, Outhwaite og Rook (2015) s. 348 
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for brudd på menneskerettighetene til personer som kan bli påvirket av virksomheten.278 At 

artikkel 42 nr. 1(2) utvider det rettslige handlingsrommet innenfor artikkel 42, underbygges 

også av ordlyden «også». Formuleringen om det «materielle indhold» er hentet fra Max Ha-

velaar, som nettopp gjaldt et sosialt hensyn.279 Fortalens punkt 74(1), som understreker beho-

vet for «at der opfyldes målsætninger om bæredygtighed», taler for en bred forståelse av hvil-

ke egenskaper oppdragsgivere kan kreve varene har. EU-domstolens uttalelse i Singapore, 

som koblet målet om bærekraftig utvikling til sosiale forhold, understøtter forståelsen av «bæ-

redygtighed» som bredere enn kun ivaretakelse av miljøhensyn.280 

 

Artikkel 42 nr. 1(1) og (2) kan videre leses i lys av henvisningene til at kontroll med overhol-

delsen av «de miljø-, social- og arbejdsretlige bestemmelser» bør foregå i de «relevante» eller 

«ulike stadier» av anskaffelsen, jf. fortalens punkt 40, jf. artikkel 18 nr. 2 og LOA § 5(2). Sys-

tembetraktninger taler dermed med stor vekt for at det også i kravspesifikasjonen oppstilles 

krav som fremmer respekten for menneskerettigheter. Uttalelsene i direktivets fortale om å 

legge til rette for felles samfunnsmål (fortalens punkt 2), taler også for en slik tolkning av 

bestemmelsen. Hensynet til målet om bærekraftig utvikling i TEU art. 3 og effektiv beskyttel-

se av menneskerettigheter må etter drøftelsen i punkt 2.1.1.1 jf. 1.4.3 veie tungt, selv om ord-

lyden i direktivet gir mindre direkte støtte for en slik tolkning enn ved de andre fasene av an-

skaffelsesprosessen.  

 

Å tillate sosiale krav i kravspesifikasjonen er også i overenstemmelse med ordlyden i direkti-

vets nye artikkel 43. Artikkel 43 nr. 1 angir at når oppdragsgivere planlegger å anskaffe varer 

med «specifikke miljømæssige, sociale eller andre egenskaber», kan de i kravspesifikasjonen 

«kræve et bestemt mærke som bevis for, at … varerne … svarer til sådanne påkrævede egen-

skaber.» Siden sosiale merkeordninger har som formål å ivareta menneskerettigheter, synes 

artikkel 43 nr. 1 å forutsette at det kan oppstilles krav om sosiale forhold, herunder menneske-

rettigheter, i henhold til artikkel 42 nr. 1. En motsatt forståelse vil i stor grad begrense funk-

sjonen til artikkel 43, fordi det da blir svært begrenset hvilke «sociale» egenskaper man kan 

kreve bevis for.281 Systembetraktningen taler også her med tyngde for at «egenskaber» kan 

omfatte menneskerettighetsforhold.  

 

Jeg har tidligere argumentert for en vid tolkning av tilknytningsvilkåret, jf. punkt 3.3. Det 

taler for at oppdragsgivere kan ta hensyn til vid rekke forhold i kravspesifikasjonen, så lenge 

                                                 
278  Se UNEP (2009), jf. Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 96(4); Dragos og Neamtu (2016) s. 128; Caranta 

(2016) s. 113. Se punkt 5.3.5.  
279  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 91  
280  Udtalelse 2/15 Singapore, avsnitt 149, se oppgavens punkt 2.1.1. 
281  Jf. et tilsvarende argument med hensyn til tilknytningskravet, jf. Barnard (2017) s. 221. 
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kravet retter seg mot de varene som skal «leveres i henhold til kontrakten», jf. artikkel 67 nr. 

3. Det underbygges av Kommisjonens oppfatning om at oppdragsgivere har «stor frihed til at 

vælge, hvad de ønsker at købe, herunder varer eller tjenester, som opfylder sociale standar-

der».282 Lest i lys av denne uttalelsen, taler bestemmelsens vide ordlyd for at det også kan 

stilles krav om forhold som gjelder menneskerettigheter i kravspesifikasjonen. 

 

En avgjørelse som kan tale mot å tillate sosiale krav i denne fasen, er Max Havelaar, der 

Domstolen kom til at krav om sosiale merkeordninger ikke var tekniske spesifikasjoner. 

Domstolen mente at de ikke falt under kravspesifikasjonsdefinisjonen i vedlegg 7. Grunnen 

var at bestemmelsen «udelukkende vedrører egenskaberne ved selve produkterne, deres frem-

stilling, emballering eller anvendelse og ikke betingelserne, under hvilke leverandøren har 

købt dem fra producenten.»283 Konklusjonen kunne før 2014-revisjonen talt for at krav om 

rettferdig handel, herunder overholdelse av de grunnleggende arbeiderrettighetene som be-

skyttes av merkeordningen, ikke kan formuleres som en kravspesifikasjon. EU-domstolens 

ordbruk kunne isolert sett tale for at definisjonen i vedlegg 7 punkt 1 b er uttømmende. Men 

ordlyden «f.eks.» i vedlegget taler som nevnt for at de må anses som eksempler.284 Artikkel 

42 nr. 1(2) omfatter nå «proces eller metode for produktion eller levering», og artikkel 43 

forutsetter bruk av sosiale merker (se punkt 5.2.7). Fordi de materielle reglene er endret, til-

legges slutningene i Max Havelaar-dommen begrenset vekt.285 

 

Jeg konkluderer på grunnlag av drøftelsen over med at det som rettslig utgangspunkt er rom 

for å innta krav som skal fremme respekt for menneskerettigheter, som omtalt i oppgavens 

punkt 4.7. Handlingsrommet for oppdragsgiver til å oppstille ulike type krav fremstår som 

vidt, særlig på grunn av tillegget i artikkel 42 nr. 1(2). En slik tolkning i norsk kontekst er i 

samsvar med Nærings- og fiskeridepartementets oppfatning om at kravspesifikasjoner kan 

brukes som «et virkemiddel for å oppfylle forpliktelsene i anskaffelsesloven § 5 om egnede 

rutiner for ivaretakelse av miljø og grunnleggende menneskerettigheter».286 Et eksempel fra 

forvaltningspraksis som etter drøftelsen anses som i utgangspunktet lovlig er en formulering 

                                                 
282  EU-kommisjonen (2010) s. 23; Dragsten (2013) s. 348 
283  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 74–75 
284  Dette er i tråd med generaladvokatens oppfatning, jf. Sag C-368/10 Generaladvokat Kokotts forslag til av-

gjørelse, avsnitt 77. 
285  Jf. tilsvarende Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 89. Kommisjonen uttalte om 2004-direktivet at «krav til 

arbejdsforholdene for de arbejdstagere, som er involveret i fremstillingen af de varer, der skal leveres, kan 

ikke indgå i de tekniske specificationer, da de ikke er tekniske specificationer i henhold til udbudsdirektiver-

ne». Slik jeg forstår meddelelsen, bygger den på EU-domstolens slutning i Max Havelaar. Den tillegges der-

for liten vekt. 
286  Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 157 
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om at varen skal være «sosialt ansvarlig produsert».287 Det gjelder likevel noen grunnleggen-

de prinsipper for hvordan oppdragsgiver kan formulere krav og dokumentasjonskrav, som jeg 

vil gjennomgå i det neste punktet.  

 

5.2.3 Gjennomsiktighetsprinsippet som begrensende faktor 

Et spørsmål er om gjennomsiktighetsprinsippet kan begrense anvendelsen av visse krav. Som 

vist i punkt 4.6, veier hensynet til tydelighet overfor leverandørene som vurderer å gi tilbud i 

konkurransen tungt, særlig med hensyn til å beskytte dem mot favorisering og vilkårlighet.288 

Etterprøvingshensynet veier også tungt. I Max Havelaar hadde oppdragsgiver definert et kva-

lifikasjonskrav om at leverandørene i det vesentlige skulle «oppfylde kriterierne for bære-

dygtigt indkøb og virksomheders sociale ansvar» ved å medvirke til «at forbedre bære-

dygtigheden på kaffemarkedet og til en miljøteknisk, socialt og økonomisk set forsvarlig kaf-

feproduktion». Selv om saken gjaldt et kvalifikasjonskrav, må den anses å ha overføringsverdi 

til kravspesifikasjoner fordi Domstolen vurderte bruken av ordet «bærekraft». Domstolen kom 

til at kravet ikke oppfylte gjennomsiktighetsprinsippets krav om å formulere betingelsene i 

anskaffelsen «klart, presist og utvetydig».289 Det hadde ikke blitt gitt noen presis beskrivelse 

av hvilke opplysninger som kunne fremlegges for å dokumentere at leverandørene medvirket 

til en forsvarlig kaffeproduksjon.290  

 

Avgjørelsen gir grunnlag for en slutning om at det ikke er innenfor oppdragsgiveres hand-

lingsrom å for eksempel stille som krav at det skal leveres «bærekraftige stoler» med mindre 

det utdypes hva det innebærer, og hvordan det kan oppfylles og dokumenteres. Et krav om 

«sosialt ansvarlig produksjon» bør også følges av en spesifikasjon av hvordan det kan doku-

menteres, for å ivareta hensynet til forutberegnelighet, og gjennomsiktighet. Det kan for ek-

sempel gjøres ved å be om en egenerklæring, rapport eller andre «egnede midler» som beviser 

oppfyllelse av kravet, jf. artikkel 42 nr. 5 og 6, jf. artikkel 44 nr. 1 og 2 (FOA § 15-1(6)).  

 

5.2.4 Forholdsmessighetsprinsippet som begrensende faktor 

Selv om handlingsrommet til å stille krav som fremmer respekten for menneskerettigheter i 

denne fasen som utgangspunkt må anses som vidt, er det ikke ubegrenset. For kravspesifika-

sjoner gjelder det en snever forholdsmessighetsvurdering, der kravet må svare til kontraktens 

«værdi og mål», jf. artikkel 42 nr. 1(2) (i FOA § 15-1(2) første punktum er ordlyden «stå i 

forhold til anskaffelsen formål og verdi»). Det kan innebære at det ikke er alle menneskeret-

tigheter man kan stille krav om, eller ubegrenset hvilke tiltak man kan pålegge leverandørene 

                                                 
287 Difi (2013) 
288  Sag C-496/99 CAS Succhi di Frutta SpA, avsnitt 111 
289  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 109 og 111; Direktiv 2004/18/EF art. 2 
290  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 109 og 110 
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å iverksette. Verken direktivet eller forarbeidene gir noen særlig veiledning på innholdet av 

begrepene. Men ordlyden kan tale for at det i noen tilfeller ikke står i forhold til anskaffelsens 

formål og verdi å oppstille visse krav. Ordlyden kan tale for at desto større verdi kontrakten 

har, desto strengere og mer omfattende krav om menneskerettigheter kan offentlige oppdrags-

givere stille i denne fasen.291 Det kan også tale for at det i noen tilfeller vil være helt utenfor 

formålet med anskaffelsen å ta hensyn til menneskerettigheter. Men i lys av livssyklusper-

spektivet i artikkel 42 og føringene for bærekraft i EU-retten,292 må det anses å være svært 

høy terskel for å underkjenne et sosialt krav på dette grunnlaget. Hensynet til små- og mel-

lomstore bedrifters deltakelse kan være et relevant moment, dersom det blir svært byrdefullt å 

følge opp kravene (se punkt 5.2.10). På den annen side må byrden veies opp mot hensynet til 

å fremme respekt for menneskerettigheter. Hvor grensen skal gå, må vurderes konkret.   

 

5.2.5 Krav til leverandørkjeden 

Den kan stilles spørsmål om krav kun kan rettes mot tilbyderen, og om det går en grense for 

hvor langt tilbake i leverandørkjeden oppdragsgivere kan kreve at leverandørene kontrollerer 

menneskerettighetsforholdene. Ordlyden «gennemførelsen af offentlige kontrakter» i artikkel 

18 nr. 2 taler for at kravene kan gjelde hele leverandørkjeden, fordi alle ledd er en del av 

«gennemførelsen». Verdikjeden er kompleks. Råmaterialene leveres fra én eller flere aktører, 

deler av varen produseres hos en annen og til slutt settes varen sammen.293  

 

Fortalens punkt 37(1), som artikkel 18 nr. 2 kan leses i lys av, omtaler viktigheten av å over-

holde forpliktelsene «de steder, hvor bygge- og anlægsarbejderne udføres eller tjenesteydel-

serne leveres», men sier ingenting om hvilken lovgivning oppdragsgiveren kan kreve over-

holdt når det gjelder varer eller produksjonsstedet, som kan være i et annet land enn varen 

kjøpes. Ordlyden «nasjonal lovgivning» taler likevel for at oppdragsgiver kan kreve overhol-

delse både av lovgivning som gjelder i bestillerlandet og i produksjonslandet.  

 

Livssyklusreglene som nå er innført i direktivet taler også for at det er rom for å stille krav til 

hele leverandørkjeden. Det er særlig nedover i leverandørkjeden at menneskerettighetsprob-

lemene har blitt dokumentert, jf. punkt 1.1.294 I NOU-en ble også «lange leverandørkjeder og 

useriøsitet i arbeidslivet» problematisert, noe som viser at lovgiver har vært oppmerksom på 

verdikjedeproblematikken, se punkt 5.6.4.2.295 Formålet om å fremme «felles samfunnsmål» 

og hensynet til å sikre effektiv gjennomføring av målet om å fremme respekten for menneske-

                                                 
291  Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 95 
292  Jf. punkt 2.1.1 
293  Beamon (1998) s. 281–282 
294  Methven O’brien, Vander Meulen og Mehra (2016) s. 18 
295  Prop. 51 L (2015–2016) s. 47 og 54 
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rettigheter tilsier at kravene kan gjelde for hele leverandørkjeden. Hensynet til målet om bæ-

rekraftig utvikling og felles samfunnsmål gjør seg særlig gjeldende, der risikoen for mennes-

kerettighetsbrudd øker med antall leverandørledd. En slik slutning underbygges av Max Ha-

velaar, der merkeordninger som gjaldt handelsbetingelser i leverandørkjeden ble akseptert. 

Dersom kravet er knyttet til «varen» som helhet, taler den vide tolkningen av tilknytningsvil-

kåret for at menneskerettighetskrav som gjelder hele leverandørkjeden kan stilles. Jeg legger 

derfor til grunn at krav kan gjelde hele kjeden.  

 

5.2.6 Oppsummering 

Rettskildene taler for et vidt handlingsrom når det gjelder å fastsette krav som fremmer hen-

synet til menneskerettigheter etter artikkel 42. Etter drøftelsen anses det som lovlig å kreve at 

varer skal være produsert i overenstemmelse med, eller med respekt for, alle internasjonalt 

anerkjente menneskerettigheter, inkludert bestemte konvensjoner, som omtalt i del 4. Kravene 

kan gjelde hele leverandørkjeden, og tilgodese ikke-ansatte og personer utenfor produksjons-

stedet, så lenge de er tilknyttet leveransen.  

 

Det vide skjønnet har blitt kritisert av flere i litteraturen. Wiesbrock mener at «for mye skjønn 

i bruken av sosiale klausuler kan bidra til usikkerhet og en tendens blant oppdragsgiverne til å 

ikke ta slike virkemidler i bruk».296 Det vide skjønnet kan ifølge henne også føre til store for-

skjeller i praksis mellom landene i EU.297 Outhwaite og Martin-Ortega har også problemati-

sert betydningen av manglende henvisning til menneskerettigheter og veiledning for den prak-

tiske bruken av sosiale kravspesifikasjoner. Oppdragsgivere må også bevise at det eksisterer 

en tilstrekkelig tilknytning til leveransen.298 I møtet med uklar ordlyd og manglende eksemp-

ler fra Kommisjonen, kan oppdragsgivere kvie seg for å ta menneskerettighetshensyn.299 Det 

kan begrense oppdragsgivernes bruk av det rettslige handlingsrommet.  

 

Dersom en oppdragsgiver kun stiller krav knyttet til menneskerettigheter i kravspesifikasjo-

nen, oppnås kun et bestemt minimumsnivå på anskaffelsen. Oppdragsgiver mister da mulighe-

ten til å belønne leverandører i henhold til den beste praksis for ivaretagelse av menneskeret-

tighetshensyn. Oppdragsgiver mister også muligheten for å følge opp i kontraktfasen. En opp-

dragsgiver som ønsker å fremme menneskerettighetshensyn kan og bør derfor kombinere mi-

nimumskrav med tildelingskriterier og/eller kontraktsvilkår, for å styrke hensynet til mennes-

kerettighetene i anskaffelsen.  

 

                                                 
296 Wiesbrock (2016) s. 77 (min oversettelse).  
297  Wiesbrock (2016) s. 86 
298  Burgi (2010) s. 124 
299  Outhwaite og Martin-Ortega (2016) s. 28–29 
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5.2.7 Merkeordninger 

Innføringen av artikkel 43 (FOA § 15-3) må anses som en utvidelse av oppdragsgivernes 

handlingsrom når det gjelder menneskerettighetshensyn. Rettstilstanden etter Max Havelaar-

dommen, og Direktiv 2004/18/EF art 23 nr. 6 og nr. 8, var at oppdragsgiver kunne henvise til 

merkeordninger, men kun som et bevis på at spesifikke sertifiseringskrav (merkekrav) var 

oppfylt. Oppdragsgiver måtte derfor oppgi alle de spesifikke merkekravene som måtte oppfyl-

les, noe som i praksis kunne innebære en god del tidsbruk.300 Dette er nå fraveket. Oppdrags-

givere kan etter artikkel 43 nr. 1(1) gi en generell henvisning til bestemte merkeordninger som 

bevis på at krav om «sociale egenskaber» i kravspesifikasjonen301 er oppfylt, uten å måtte 

oppgi hvert enkelt underkrav. Dette medfører en vesentlig forenkling for oppdragsgivere, og 

en klar utvidelse av handlingsrommet til oppdragsgiverne.  

 

Spørsmålet er om ordlyden «sociale egenskaber» omfatter menneskerettighetsforhold. Mange-

len på klar støtte i ordlyden kan ifølge Semple gi inntrykk av at det ikke er klart at merkeord-

ninger for rettferdige varer kan anvendes i henhold til artikkel 43. Hun har problematisert 

hvorvidt sosiale merkeordninger (som ivaretar grunnleggende arbeiderrettigheter og mennes-

kerettighetshensyn) kan anvendes for å bevise at kravene til «sosiale egenskaper» er opp-

fylt.302 Som nevnt har Kommisjonens henvisninger til hva som regnes som «sosiale» forhold i 

kravspesifikasjonen rettet seg mot interne produksjonsforhold (som hygiene) eller universell 

utforming, jf. fortalen punkt 99.303 EU-domstolens uttalelse i Singapore om at grunnleggende 

arbeiderrettigheter er en del av den sosiale dimensjonen av bærekraft, taler for at «sosialt» 

inkluderer menneskerettigheter, fordi merkeordningene nettopp er ment å beskytte slike ret-

tigheter. Uttalelsen til Det Europeiske Regionsutvalg, der de oppfordret Kommisjonen til å 

«udarbejde praktiske retningslinjer, der forklarer anvendelsen af fairtrade og andre sociale 

kriterier i forbindelse med offentlige indkøb og dermed fremmer disse», gir også støtte til 

slutningen om at «sosiale» egenskaper, omfatter menneskerettighetsforhold.  

 

I Max Havelaar uttalte EU-domstolen at Max Havelaar-merkeordningen vedrørte «sosiale 

egenskaper» i tilknytning til den daværende bestemmelsen om tildelingskriterier (nå artikkel 

67 nr. 2(1) a).304 Domstolen inn i de bakenforliggende kriteriene for merkeordningen, og slo 

fast at de var omfattet av ordlyden «sosiale egenskaper». Det var klart fordi kriteriet knyttet 

seg til målet om å tilgodese små produsenter i lavkostland, ved å ta hensyn til «disse produ-

                                                 
300  Sag C-386/10 Max Havelaar, avsnitt 70, jf. også EU-kommisjonen (2010) s. 32. 
301  Og tildelingskriteriene og kontraktsvilkårene, jf. Direktiv 2014/24/EU artikkel 43 nr. 1(1). 
302  Semple (2015) s. 196 
303  KOM(2001) 566 s. 29 (punkt 1.2) 
304  Direktiv 2004/18/EF artikkel 53 nr. 1 a 
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sentenes reelle behov og ikke bare til markedskreftene».305 Avgjørelsen taler med tyngde for 

at krav om menneskerettigheter som knytter seg til rettferdig handel og menneskerettighets-

forhold i handelskjeden også er å anse som innenfor ordlyden «sosiale egenskaper» i artikkel 

43, jf. artikkel 42.306 Ett forhold som kan tale mot å tillegge Domstolens konklusjon vekt, er at 

den konkluderte med at ordlyden var omfattet i relasjon til tildelingskriterier, ikke tekniske 

spesifikasjoner. Domstolen mente at merket ikke var å anse som en teknisk spesifikasjon, men 

som et tildelingskriterium eller betingelse vedrørende kontraktens utførelse. Dette kan tale for 

at de sosiale merkeordningene ikke kan anvendes i tilknytning til tekniske spesifikasjoner. 

Men en forskjell mellom 2004- og 2014-direktivet er at førstnevnte ikke hadde noen egen 

bestemmelse om merkeordninger. Muligheten for å kreve merkeordning var en del av artikke-

len om tekniske spesifikasjoner og omhandlet miljømerker.307 I lys av den nye rettstilstanden, 

der artikkel 43 nr. 1(1) spesifikt gir adgang til å kreve merkeordninger som bevis på oppfyl-

lelse av sosiale egenskaper, får uttalelsen om sosiale egenskaper overføringsverdi, men ikke 

konklusjonen vedrørende tekniske spesifikasjoner. Det er i tråd med Nærings- og fiskeride-

partementets oppfatning av reglene.308 Jeg legger derfor til grunn at «sosiale egenskaper» som 

utgangspunkt også omfatter at varen er produsert med respekt for menneskerettigheter. 

 

Spørsmålet er så hvilke merkeordninger som kan anvendes som bevis på at de sosiale egen-

skapene er oppfylt. Eksempler på merkeordninger som omfatter menneskerettighetsforhold 

for høyrisikoprodukter er Fairtrade, Fair Trade, Max Havelaar, UTZ og Rainforest Alliance. 

Listen bygger på Kommisjonen liste fra 2010 om sosiale hensyn i innkjøp (for 2004-

direktivet), og representerer hvilke merkeordninger den anså som relevante når oppdragsgiver 

skulle ta «sosiale».309 I fortalens punkt 75(1), der det fremgår at oppdragsgivere bør kunne 

henvise til særlig mærkning såsom … miljømærker eller ethvert andet mærke, forudsat at kra-

vene til mærket er forbundet med kontraktens genstand», taler for at alle merker som oppfyl-

ler direktivets definisjon kan anvendes, så fremt de har «tilknytning», jf. artikkel 43 nr. 1(1) a.  

 

Jeg legger derfor til grunn at alle de nevnte sosiale merkeordningene som utgangspunkt kan 

anvendes i henhold til artikkel 43 nr. 1(1). De oppfyller alle direktivets krav til «merkeord-

ning», jf. artikkel 2 nr. 23, og kan dermed brukes av offentlige oppdragsgivere.  Muligheten 

for å be om merkeordninger som også ivaretar grunnleggende arbeiderrettigheter, åpner opp 

                                                 
305  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 89–91 
306  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 89; Ølykke og Sanchez-Graells (2016) s. 313 
307  Direktiv 2004/18/EF art. 23 nr. 6(1) 
308  Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 164 
309  EU-kommisjonen (2010) s. 31. Jeg går i oppgaven av plasshensyn ikke inn på kritikken i litteraturen mot 

slike sosiale merkeordninger, som diskuterer hvorvidt de har en faktisk positiv påvirkning på velferd og 

menneskerettigheter eller ikke. Se for eksempel Baland og Duprez (2007) s. 2 
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for en mer utstrakt bruk av slike merker enn rettstilstanden ga anledning til ved forrige direk-

tiv og forskrift, og kan være et sentralt verktøy for å fremme respekten for menneskerettighe-

ter. På den annen side er merkeordningene begrenset til et bestemt antall produkter, og det er 

ikke alle varetyper som kan sertifiseres, per i dag. Fairtrade dekker for eksempel kun jord-

bruksprodukter. Det begrenser anvendelsesområder for merkeordninger med hensyn til å 

fremme respekten for menneskerettigheter.310  

 

5.2.7.1 Merkekravenes tilknytning til leveransen 

Det er etter artikkel 43 nr. 2, jf. nr. 1(1) a (FOA § 15-3(3) jf. (1) a) et krav at også merkeord-

ningers underliggende sertifiseringskrav må være tilknyttet leveransen, dersom oppdragsgiver 

ønsker å unngå å liste opp alle de relevante underkravene. Spørsmålet er om det ikke kan hen-

vises til enkelte merkeordninger fordi enkelte av sertifiseringskravene ikke har tilstrekkelig 

tilknytning. Én del av en fair-trademerkeordning kan for eksempel knytte seg direkte til pro-

duktet eller produksjonen, mens en annen del gjelder forhold som typisk vil være mer generel-

le for bedriften, som adresserer den overordnede praksisen til produksjonen, fremfor det 

konkrete produktet.311 Sosiale merkeordninger kan omfatte «organisering og representasjon 

av de ansatte, betaling av høyere pris til produsenten og/eller minimumspris, sporing av pro-

dukter, revisjon og inspeksjoner».312 Fairtrade-merker kan for eksempel innebære både krav 

om rettferdig lønn, etableringen av kooperativer og økologisk jordbruk.313 Når det gjelder 

Fairtrade-sertifisering for blomster (FLOCERT), gjelder flere av sertifiseringskravene forhold 

som etter sin ordlyd kan sies å være generelle for virksomheten, og ikke for produktet bloms-

ter, eller leveransen. Eksempler kan være kravet om at selskapet tilbyr kontorlokaler for mø-

tene til Fairtrade Premium-komiteen, fagforeningsrepresentanter eller andre komiteer som er 

involvert i Fairtrade for å lagre utstyr og dokumenter, og at de tilbyr andre ressurser (som un-

dervisning) som sikrer suksessfull implementering av Fairtrade-saker.314 Et annet sertifise-

ringskrav er at selskapet har rettslig og legitim rett til bruk av land, og respekterer landrettig-

hetene til lokale personer og urfolk.315 Et videre eksempel er forbudet mot oppsigelse av 

kvinner som er relatert til graviditet, fødsel eller amming.316  

 

Spørsmålet er om slike krav må anses å være innenfor tilknytningsvilkåret, som berørt i del 3. 

Der har jeg argumentert for en vid tolkning. EU-domstolens praksis i Max Havelaar er et 

                                                 
310  Howe (2011) s. 12 
311  Semple (2015) s. 197 
312  Semple (2015) s. 196 (min oversettelse) 
313  Semple (2015) s. 196–197 
314  FLOCERT (2017) punkt 1.2.3, underpunkt 1.2.0.28 
315  FLOCERT (2017) punkt 1.2.4, underpunkt 1.2.0.33 
316  FLOCERT (2017) punkt 3.1.1, underpunkt 3.1.0.02 
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tungtveiende moment som taler for at så lenge merkeordningen knytter seg til de varene som 

skal leveres i henhold til kontrakten, så er det lovlig å stille krav om det i henhold til artikkel 

43 nr. 1(1), jf. artikkel 42. Effektivitetshensyn med hensyn til å redusere den administrative 

byrden kan tale for at det tillates å henvise til merkeordninger som Fairtrade eller tilsvarende, 

jf. også generaladvokatens uttalelse i Max Havelaar.317 Ved å kunne henvise til anerkjente 

merkeordninger, uten å måtte gå inn i hvert enkelt underkrav og gjøre en grundig vurdering av 

tilknytning i snever forstand, kan oppdragsgivere spare mye tid. Leverandører kan også spare 

tid ved å kunne henvise til sosiale merkeordninger som bevis på at kravene er oppfylt, fremfor 

å måtte fremlegge omfattende dokumentasjon til hvert merkekrav i tilbudet. Selv om visse 

merkekrav ikke har direkte betydning produksjonsprosessen, kan de indirekte bedre mennes-

kerettighetsforholdene. Det taler for en vid forståelse av tilknytningsvilkåret for merkeord-

ningenes underkrav.  

 

Jeg legger derfor til grunn at de sosiale merkeordningene anses som tilstrekkelig tilknyttet 

leveransen, så lenge de gjelder varene som er gjenstand for kontrakten. To eksempler fra for-

valtningspraksis som etter drøftelsen må anses som lovlige, er at varene skal være «tredje-

partssertifisert og merket for rettferdig handel»318 eller «merket som en rettferdig handlet va-

re».319 

 

5.2.8 Kravet om å godta «tilsvarende merkekrav» 

Det fremgår både av Direktivet og FOA at oppdragsgiver skal godta alle merker som viser at 

varene oppfyller «tilsvarende mærkekrav», eller «anden dokumentation» på at kravene er 

oppfylt.320 Oppdragsgivere kan altså som utgangspunkt ikke kun vise til en enkelt merkeord-

ning. Spørsmålet er hva som skal til for at én merkeordning anses som «tilsvarende» en annen 

merkeordning. Det er ennå ikke avklart i rettspraksis eller i forarbeidene til direktivet.321   

 

Både Fairtrade og UTZ arbeider for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter (ILOs kjer-

nekonvensjoner), men de har ulike metoder og underliggende merkekrav.322 Mens Fairtrade 

International jobber med kooperativer, arbeider UTZ for eksempel med større plantasjer.323 

                                                 
317  Sag C-368/10 Generaladvokat Kokotts forslag til avgjørelse, avsnitt 57 og 90 
318 Difi (2015) s. 2 
319  Oslo kommune (2017) (punkt 1.6.7) 
320  Direktiv 2014/24/EU artikkel 43 nr. 1(3) og (4); FOA § 15-3(2) a og b 
321  KOM(2011) 896 s. 21 (avsnitt 27) 
322  Ulik pris, eller tidsbruk for, sertifisering kan påvirke hvilke sertifiseringsordninger leverandøren velger, og 

hvilken anledning de har til å sertifisere seg, særlig de små- og mellomstore bedriftene, jf. Pedersen (2017); 

Crals og Vereeck (2005) s. 180 og 182. 
323  UTZa  
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De to merkeordningene har også ulike ordninger for honorar til arbeiderne.324 Dersom begre-

pet «tilsvarende» tolkes strengt, kan det argumenteres for at ingen merkeordninger er helt like. 

Det kan antas at tolkningsspørsmålet først kommer på spissen når det er tale om fremme eller 

ivareta «andre» sosiale hensyn enn de grunnleggende arbeiderrettighetene etter ILO-

konvensjonen.325 Dersom oppdragsgiver av en eller annen grunn mener at én merkeordning er 

bedre egnet til å ivareta menneskerettigheter, er kravet om å akseptere tilsvarende ordninger 

som dokumentasjon, begrensende for deres handlingsrom. De må i såfall understreke i krav-

spesifikasjonen hvilke spesifikke sosiale forhold som i alle fall må være oppfylt. 

 

I lys av fortalens uttalelse om at tekniske spesifikasjoner bør utformes på en måte som hindrer 

en «kunstig indsnævring» av konkurransen, kan det argumenteres for at de ovenfor nevnte 

merkeordninger må godtas som «tilsvarende», så lenge de er det på de viktigste punktene.326 

Slik kan leverandører som har investert i én sertifisering gi tilbud, selv om oppdragsgiver har 

oppgitt en annen. Dersom et krav «begunstiger en bestemt økonomisk aktør, ved at afspejle de 

vigtigste egenskaber for de varer … der normalt tilbydes af den pågældende økonomiske ak-

tør», kan det å ikke godta «tilsvarende» merkeordninger, risikere å komme i konflikt med 

både konkurranseformålet, likebehandlingsprinsippet og ikke-diskrimineringsprinsippet.327 

Her ser vi et eksempel på at oppdragsgiveres mål om å fremme bestemte rettigheter og kravet 

om å sikre tilstrekkelig konkurranse kan komme i konflikt med hverandre.   

 

Et eksempel fra forvaltningspraksis som etter drøftelsen anses som lovlig er at de «er Fairtra-

de-sertifisert eller sertifisert etter tilsvarende ordninger».328 

 

5.2.9 Forbudet mot å oppgi varemerker, produksjon etc.  

Direktivets art. 42 nr. 4 oppstiller som utgangspunkt et forbud mot at de tekniske spesifika-

sjonene oppgir et bestemt «varemærke» eller en «bestemt produktion», dersom det fører til at 

visse virksomheter eller varer «favoriseres eller elimineres».329 Formålet er å hindre avvisning 

av ytelser som «faktisk oppfyller oppdragsgiverens behov» og å sikre overholdelse av konkur-

ranseprinsippet.330 Det finnes noen unntak, men EU-domstolen har historisk vært streng med 

å kreve at det angis i konkurransegrunnlaget at «tilsvarende» merker godtas som alternati-

                                                 
324  UTZa 
325  UTZb  
326  Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 74(2) og anskaffelsesregelverkets formål, jf. punkt 2.1.2  
327  Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 1 og 74(2) 
328  Hedmark fylkeskommune (2017) s. 8 
329  Tilsvarende FOA § 15-1(4) første punktum. Det er viktig å skille varemerker (som Coca Cola eller Libresse) 

fra merkeordninger, som er merker som gis til produkter under et varemerke.  
330  Dragsten (2013) s. 351; Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 160 
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ver.331 Det vil dermed som utgangspunkt ikke være mulig å be om tilbud på et bestemt vare-

merke (uten tillegget «eller tilsvarende»), og sikre seg akkurat det varemerket, dersom andre 

tilbydere kan tilby tilsvarende produkter.  

 

I den norske veilederen har Fornyings- og administrasjonsdepartementet angitt at det i praksis 

vil være lav terskel for å anse at en slik varemerkehenvisning har konkurransebegrensende 

virkning.332 Hensynet til andre leverandørers tilgang til konkurransen, er et tungtveiende mo-

ment for å opprettholde et strengt forbud mot å henvise til bestemte varemerker uten å aksep-

tere tilsvarende alternativer. Men konsekvensen er at det blir mindre handlingsrom for å hen-

vise til varemerker som markedsfører seg med etisk produksjon, eller som har godt omdømme 

som produsenter eller leverandører av varer som ivaretar grunnleggende arbeiderrettigheter.333 

Kravet har dermed en klart begrensende virkning på oppdragsgivers rettslige handlingsrom. 

 

5.2.10 Små- og mellomstore bedrifters tilgang til konkurransen 

Det har, som nevnt i punkt 3.3, blitt problematisert at små- og mellomstore bedrifter vil kunne 

få problemer med å oppfylle strenge, sosiale krav, fordi de for eksempel ikke har ressursene 

til å kontrollere arbeidsforholdene mange ledd tilbake i kjeden.334 Denne problemstillingen 

har en side både til forholdsmessighet og anskaffelsesmålet om «uhindret konkurranse». Om-

fattende krav vil kunne begrense antallet leverandører som har mulighet til å delta i konkur-

ransen. Målet om å legge til rette for å utnytte anskaffelser til støtte for «fælles samfundsmål» 

kan dermed tenkes å komme i et spenningsforhold til og målet om å legge til rette for flere 

små- og mellomstore bedrifter, jf. anskaffelsesdirektivets fortale punkt 2.  

 

Det vil, som jeg har argumentert for i punkt 2.3.2, være en høy terskel for at det generelle 

forholdsmessighetsprinsippet gir en skranke mot tiltak som medfører økte administrative eller 

økonomiske kostnader for tilbyderne. Selv i vurderingen in stricto sensu er det avveiningen av 

interesser som står sentralt. Men de reglene om at krav må stå i forhold til anskaffelsens «ver-

di og formål», altså den mer snevre forholdsmessighetsvurderingen (som omtalt i punkt 

2.3.2.1), kan komme inn som en begrensende faktor på hvilke kravspesifikasjoner og doku-

mentasjonskrav for kvalifikasjonskrav som kan stilles. Hvor denne grensen skal gå er lite 

problematisert i forarbeidene til direktivet og loven. Oppdragsgivere kan oppstille de samme 

kravene som kontraktsvilkår, og unngå den snevre vurderingen. Den praktiske forskjellen blir 

at leverandørene ikke kan avvises før vinneren av konkurransen er valgt, men at vurderingen 

                                                 
331  Sag C-359/93 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Nederlandene, avsnitt 27 

(UNIX) og Sag C-59/00 Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab, avsnitt 26. 
332  Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2013) s. 141 
333  Eksempler kan være Gudrun Sjödén, som Fairtrade-sertifiserer klærne de produserer, og Fair & Square. 
334  Prop. 51 L (2015–2016) s. 33; KOM(2011) 15 s. 41 
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av oppfyllelse av krav om respekt for menneskerettigheter flyttes til kontraktoppfyllelsesfa-

sen. Dersom det oppstilles en for streng grense for vurderingen av verdi og formål, kan det 

virke begrensende på oppdragsgivers mulighet til å fremme menneskerettigheter i anskaffel-

sen, i tråd med formålet om å legge til rette for å stille krav om felles samfunnsmål, og opp-

fyllelsen av plikten til å sikre overholdelse av sosial- og arbeidslovgivning i artikkel 18 nr. 2.  

 

Økt administrativ og økonomisk byrde kan gjøre det vanskeligere for små- og mellomstore 

bedrifter å delta i konkurransen. Men det trengs mer forskning på hvorvidt slike krav faktisk 

har en negativ påvirkning på antallet leverandører som kan eller velger å delta i konkurransen. 

I praksis finnes det flere mindre bedrifter som jobber spesifikt med å tilby bærekraftige pro-

dukter.335 Det er ingen automatikk i at mindre og mellomstore bedrifter ikke kan oppfylle krav 

om menneskerettigheter. Selskaper og bedrifter organiserer seg også på ulike måter, og kan ha 

ulik makt og påvirkningskraft nedover i leverandørkjeden, uavhengig av hvor store eller små 

de er.336 Leverandører kan for eksempel enten eie produksjonen i alle ledd, gjennom eget sel-

skap eller underselskaper, eller kontrahere ut deler av produksjonen, noe som kan gi ulik på-

virkningskraft på verdikjeden.337 Små leverandører som har tett kontakt med produksjonsled-

det kan ha større kontroll over menneskerettighetssituasjonen i verdikjeden, enn en stor og 

ressurssterk leverandør som har spredd produksjonen nedover ulike linjer i verdikjeden, og 

gjennom mange kontrakter med selvstendige underleverandører.  

 

Tilbudsgivere har mulighet til å prise eventuelle merkostnader som følger av krav og kriterier 

inn i tilbudet.338 Det gjelder både små- og mellomstore bedrifter og større selskaper, men byr-

den kan tenkes å være forholdsmessig større for mindre bedrifter. Dersom prisen går opp på 

varene, er det et politisk eller forvaltningsmessig valg å betale den økte prisen. Men enkelte 

leverandører kan ende opp med å ikke kunne delta i konkurransen, dersom de opplever det 

som for byrdefullt å oppfylle kravene. Oppdragsgivere kan velge å bære noe av kostnadene og 

den administrative byrden selv ved å ansette tredjeparter til å bidra med oppfølging og kon-

trollsystemer, slik Oslo kommune og 180 offentlige virksomheter har gjort.339 Hensynet til 

tids- og pengebruk får i henhold til konkurranseformålet kanskje særlig tyngde i konkurranser 

der et flertall av leverandørene har begrensede ressurser.   

 

                                                 
335  Et eksempel er bedriften Fair & Square. 
336  Cafaggi (2016) s. 257 
337  Cafaggi (2016) s. 226–227 
338  EU-kommisjonen (2010) s. 44 
339  Hovland (2017)  
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5.2.11 Oppsummering 

Handlingsrommet til å stille sosiale kravspesifikasjoner som fremmer respekten for mennes-

kerettigheter er svært vidt. Viktige begrensninger ligger i tilknytningsvilkåret, og at det ikke 

er rom for å be om bestemte varemerker eller merkeordninger. Det er ikke det rettslige hand-

lingsrommet som fremstår som den den praktisk viktigste begrensningen, men mangelen på 

klare retningslinjer for handling innenfor det. Det kan begrense oppnåelsen av de rettslige og 

politiske målsettingene om respekt for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling i anskaf-

felsene. 

 

5.3 Hensynet til menneskerettigheter i tildelingskriteriene 

5.3.1 Innledning 

Oppdragsgivere vurderer tilbudene ut fra fastsatte tildelingskriterier, og gir poeng for oppfyl-

lelse av kriteriene. De velger det tilbudet som flest poeng. Tildelingskriterier gjør det mulig å 

tildele ekstra poeng til tilbud som oppfyller sosiale kriterier utover eventuelle minimumskrav. 

Å anvende tildelingskriterier for å fremme sosiale hensyn har blitt omtalt som et «kraftig vir-

kemiddel» for å prioritere bærekraftige tilbud.340 Fordelen med å kunne gi poeng etter en ska-

la, er at oppdragsgiver kan belønne menneskerettighetsrelevante aspekter, og gi leverandørene 

insentiv til å strekke seg utover etablerte minstestandarder for bærekraft.341 En fordel med å 

vekte menneskerettighetsforhold, er at myndighetenes etterspørsel etter mer etiske varer kan 

forplante seg nedover i leverandørkjeden, ved at leverandørene satser på slike varer. Det kan 

bidra til å fremme respekten for menneskerettigheter, særlig med hensyn til å forhindre et 

kappløp mot bunnen.342 

  

Reglene om tildelingskriterier finner vi i artikkel 67 (FOA § 18-1). Heller ikke i disse reglene 

finner vi en konkret henvisning til menneskerettigheter. Men som jeg vil vise, taler de samle-

de rettskildene for å tillate sosiale kriterier som fremmer menneskerettighetshensyn.  

 

5.3.2 Alternativer for valg av det beste tilbudet 

Det overordnede kriteriet for valget av tilbud er at oppdragsgiver skal velge «det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud», jf. art. 67 nr. 1, også kalt «MEAT» (Most Econonically Adantegous 

Tender).343 Det følger av EU-Domstolens praksis at tildelingskriteriene ikke må være av øko-

nomisk karakter, selv om ordlyden «økonomisk» kunne tilsi det.344 Det overordnede MEAT-

                                                 
340  Wiesbrock (2016) s. 84  
341  Wiesbrock (2016) s. 84 
342  Martin-Ortega og Methven O’brien (2017) s. 71 
343  EU-kommisjonen (2010) s. 37. Det overordnede kriterier er tatt ut av forskriftsteksten, jf. tidligere FOA § 

22-2, uten at det anses å ha betydning for innholdet av reglene.  
344  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 55, Sag C-448/01 EVN og Wienstrom avsnitt 31–34 
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kriteriet er altså ikke synonymt med at man må velge tilbudet med lavest samlet kostnad eller 

pris. Det taler for at man kan ta hensyn til samfunnsøkonomiske kostnader, og dermed men-

neskerettigheter, jf. LOA § 1.345  

 

Det fremgår av artikkel 67 nr. 2(1) (FOA § 18-1) at det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 

kan identifiseres og velges på grunnlag av tre alternativer, som er uttømmende. Det første er 

«pris», det andre er «omkostninger» (altså kostnader, herunder livssykluskostnader, se punkt 

5.3.5) og det tredje er «det bedste forhold mellem pris og kvalitet». I FOA § 18-1 er det siste 

alternativet formulert litt annerledes, som «det beste forholdet mellom pris eller kostnad og 

kvalitet», men anses å ha samme rettslige innhold.  

 

Til sammenlikning står oppdragsgivere friere til å sette hvilke hovedkriterier tilbudet skal 

vurderes ut fra, jf. FOA § 8-11. Oppdragsgiver har etter del 2 frihet til å tildele poeng på 

grunnlag av kvalitet som eneste kriterium.346 Hensikten er å gi oppdragsgivere «større fleksi-

bilitet under terskelverdiene enn over».347 

 

Det tredje alternativet i artikkel 67 nr. 2(1) er nytt i 2014-direktivet. Tidligere kunne opp-

dragsgivere velge ut fra «udelukkende den laveste pris», eller det «økonomisk mest fordelag-

tige tilbud»,348 men ordlydsendringen anses ikke å utgjøre noen realitetsforskjell, fordi det var 

rom for å legge vekt på kvalitative elementer også tidligere, jf. Direktiv 2004/18/EF artikkel 

53 nr. 1 a og b. Det som har blitt tydeligere, og som vil bli redegjort for i neste punkt, er EU-

lovgivers oppfordring til å vektlegge sosiale forhold som tildelingskriterium.  

 

5.3.3 Handlingsrommet for sosiale kriterier 

Dersom oppdragsgiver anvender det tredje alternativet om forhold mellom pris eller kostnad 

og kvalitet, kan tilbudet vurderes på «grundlag af kriterier, herunder kvalitative, miljømæssige 

og/eller sociale aspekter», jf. artikkel 67 nr. 2(1). Ordlyden gir også her støtte for en vid tolk-

ning. Slike aspekter kan etter artikkel 67 nr. 2(1) a omfatte 

 

kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, til-

gængelighed, udformning for alle brugere, sociale, miljømæssige og innovative karakte-

ristika og handel og betingelserne herfor. 

 

                                                 
345  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 30 flg.; Dragsten (2013) s. 369 
346  NOU 2014: 4 s. 189 
347  NOU 2014: 4 s. 188 
348  Direktiv 2004/18/EF artikkel 53 nr. 1 a og b 
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Listen over hva som kan inngå som kvalitative elementer er ikke uttømmende, jf. fortalen 

punkt 92(1). Ordlyden «sociale» ble inntatt ved revisjonen. Jeg har i punkt 5.2.7 konkludert 

med at ordlyden «sociale» også omfatter menneskerettighetsforhold i kravspesifikasjonen. 

Likhetshensyn taler for samme konklusjon når det gjelder begrepet «sociale» som et kvalita-

tivt aspekt ved et tildelingskriterium, altså at det kan omfatte menneskerettighetsforhold. 

 

At det er klar hjemmel for tildelingskriterier om menneskerettighetsforhold underbygges av 

fortalens punkt 92(1), som angir at oppdragsgivere «bør tilskyndes til at vælge tildelingskrite-

rier, der giver dem mulighed for at opnå … varer … af høj kvalitet, og som bedst svarer til 

deres behov». Det er «ordregivers synspunkt» som skal legges til grunn når det gjelder vurde-

ringen av hva som er det økonomisk fordelaktige tilbud, og dermed hva som ligger i begrepet 

«kvalitet», jf. artikkel 67 nr. 2(1) a. Fortalens utsagn taler for taler for at oppdragsgiver kan 

stille de kriteriene som fremmer respekt for menneskerettigheter, som de ønsker.349  

 

Også fortalens punkt 97(1) står det at oppdragsgivere «bør» ha lov til å bruke tildelingskrite-

rier for «bedre at integrere sociale og miljømæssige hensyn i udbudsprocedurerne». EU-

lovgiver poengterer at tildelingskriterier kan angå  

 

levering eller brug af fairtradeprodukter i gennemførelsen af den kontrakt, der skal tilde-

les. Kriterier og vilkår i forbindelse med handel og betingelserne herfor kan f.eks. hen-

vise til det forhold, at det pågældende produkt oprindelig er et fairtradeprodukt, herun-

der krav om betaling af en minimumspris og en højere pris til producenterne. 

 

EU-domstolens praksis støtter slutningen om det vide skjønnet. I Max Havelaar slo Domsto-

len fast at det som utgangspunkt ikke var noe forbud mot å legge vekt på at et produkt er et 

rettferdig handel-produkt i et tildelingskriterium.350 Siden merkeordningens formål er å sikre 

overholdelse av menneskerettigheter, taler det for at det et vidt handlingsrom, også utover 

merkeordninger for rettferdig handel, inkludert menneskerettighetshensyn som ikke er omfat-

tet av merkeordningene.  

 

På bakgrunn av drøftelsen fremstår det som klart at oppdragsgivere som utgangspunkt lovlig 

kan oppstille et kriterium for eksempel om «samfunnsansvar» eller «etikk» under hovedkrite-

riet «det bedste forhold mellem pris og kvalitet».351 Det kan også oppstilles et kriterium for-

mulert som «sosialt ansvarlig produksjon». Oppdragsgiver kan oppstille underkriterier om at 

varen er rettferdig produsert, eller at den er merket med Fairtrade eller tilsvarende.  

                                                 
349  Barnard (2017) s. 230 
350  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 91 
351  Direktiv 2014/24/EU artikkel 67 nr. 1; FOA § 18-1(1) c 
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5.3.3.1 Kritikk mot kriteriet «pris» 

Under direktivrevisjonen ble det av EU-parlamentet foreslått å kun beholde MEAT-kriteriet 

og fjerne muligheten for kun å velge på grunnlag av pris.352 Begrunnelsen bak forslaget var at  

 

[g]iven that price is also taken into account in the MEAT, this would allow contracting 

authorities to make the most appropriate choices in relation to their specific needs, in-

cluding the consideration of strategic societal aspects, social criteria and environmental 

criteria and, in particular, fair trade. 

 

Sivilsamfunnsorganisasjonene støttet dette forslaget. De argumenterte for at kriteriet om pris 

burde bli «removed as an option as it encourages poor wages and working conditions and low 

environmental standards, thereby undermining the quality and sustainability of products and 

services».353 Forslaget ble avvist i forhandlingene.354 Reglene om tildelingskriterier ble derfor 

kritisert, fordi de ikke gjør det obligatorisk å integrere horisontale mål i tildelingsfasen.355 

Dersom oppdragsgiveren kun vektlegger pris kan de risikere et «kappløp mot bunnen» når det 

gjelder sosiale rettigheter og arbeiderrettigheter.356 Direktivet åpner for at nasjonale myndig-

heter kan forby oppdragsgivere kun å vektlegge pris eller kostnad som eneste tildelingskrite-

rium, jf. artikkel 67 nr. 2(3). Det kan gjøres fordi myndighetene mener det er «at fremme me-

re kvalitetsorienterede offentlige udbud», jf. fortalen punkt 90(2). I Norge har myndighetene 

ikke brukt denne muligheten. Et slikt forbud kunne vært et kraftig virkemiddel for å fremme 

respekten for menneskerettigheter, fordi det kunne gitt økt bruk av sosiale kriterier. Til sam-

menlikning har Nederland standardisert kriteriet «beste forhold mellom pris og kvalitet».357  

 

Flere forhold kan likevel tale for å beholde pris som alternativt tildelingskriterium. Teoretisk 

kan man tenke seg en situasjon der anskaffelsen ikke medfører noen risiko for negative eks-

terne virkninger, som brudd på menneskerettigheter. Da kan det være samfunnsøkonomisk 

effektivt å la leverandørene konkurrere utelukkende på pris, i tråd med formålsbestemmelsen i 

LOA § 1. Krav «knyttet til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter [vil ikke være] 

være relevante for alle anskaffelser».358 Det taler for at det bør være anledning til også kun å 

vektlegge pris i anskaffelsen, i tråd med fortalens punkt 90(1).  

                                                 
352  Europa-parlamentet (2013) s. 150–151 
353  NSPP (2012) s. 3 
354  Semple (2015) s. 112 
355  NSPP (2012) s. 2 
356  Micheletti og Stolle (2008) s. 753, 759 og 761; Martin-Ortega og Methven O’brien (2017) s. 71 
357  Wiesbrock (2016) s. 86 
358  Prop. 51 L (2015–2016) s. 52 
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5.3.4 Avvisning av tilbudet 

Artikkel 56 nr. 1(2) gir rett til å avvise tilbudet, selv om en leverandør har «afgivet det øko-

nomisk mest fordelaktige bud», dersom det er «fastslået» at tilbudet ikke «er i overenstem-

melse med de gældende forpligtelser, som er omhandlet i artikel 18 stk. 2», altså brudd på 

miljø-, sosial- eller arbeidsrettslig lovgivning. Bestemmelsen styrker oppdragsgivers mulighet 

for å fremme menneskerettigheter, fordi den gir en klar hjemmel for avvisning, selv om tilbu-

det oppfyller hovedkriteriet ved å være økonomisk mest fordelaktig.  

 

5.3.5 Livssykluskostnader 

Livssykluskostnadsperspektivet i artikkel 67 nr. 2(1) og nr. 3(1) er et eksempel på at hand-

lingsrommet for offentlige oppdragsgivere har blitt utvidet.359 Bestemmelsen gir mulighet for 

å ta en rekke forhold med i beregningen av den reelle «kostnaden» ved anskaffelsen, ved å 

inkludere for eksempel forbruk av energi og vedlikeholdskostnader, jf. art. 68 nr. 1 a ii og iii 

(FOA § 18-2 (2) a 2 og 3). Handlingsrommet for å stille livssykluskrav som fremmer respek-

ten for menneskerettigheter er uavklart. Når det gjelder livssykluskostnader i norsk kontekst, 

fremgår det av LOA § 5(1) at oppdragsgivere «skal» ta hensyn til livssykluskostnader når det 

gjelder å ta miljøhensyn i anskaffelsesprosessen.360 Plikten gjelder ikke sosiale forhold, noe 

som kunne styrket menneskerettighetsaspektet i anskaffelsene. Direktivet åpner for å legge 

vekt på sosiale livssykluskostnader, i tråd med FNs modell, jf. fortalen punkt 96(3). FNs mo-

dell har som mål «å konvertere dagens miljøverktøy [livssyklusvurderinger] til et verktøy for 

bærekraftig utvikling» som er basert på alle de tre dimensjonene, herunder sosiale hensyn.361 

Det ligger et stort potensiale for menneskerettighetshensyn i sosiale livssyklusvurderinger, 

fordi de åpner opp for å inkludere analyser av risikoen for brudd på menneskerettigheter som 

en del av varens livssyklus.362 Artikkel 68 (FOA § 18-2) gir en metode for beregning av livs-

sykluskostnader, men er rettet mot miljøforhold, og sosiale aspekter er ikke nevnt i bestem-

melsen. Sammenliknet med omtalen av miljøforhold (se fortalens punkt 95 og 96), er det i 

fortalen kun den ene henvisningen til sosiale livssyklusvurderinger i fortalens punkt 96(3). 

Det er derfor problematisert om uttalelsen kun er ment som en intensjonserklæring overfor 

medlemsstatene, til bruk for oppdragsgivere eller om den kommenterer en plan om Kommi-

sjonens fremtidige arbeid. Dragos og Neamtu argumenterer for at oppdragsgivere kan bruke 

fortalen til støtte for bruk av sosiale livssyklusvurderinger.363 Siden fortalens uttalelser klart er 

                                                 
359  FOA § 18-1(1) b og c, (2), (3) og (4); Dragos og Neamtu (2016) s. 114–137 
360  Hvordan dette skal gjøres i praksis har allerede skapt debatt. Kristiansund kommune har mottatt klager fra 

leverandører for sin praktisering av kravet, jf. Vartdal (2017). 
361  UNEP (2009) s. 85 (min oversettelse). 
362  UNEP (2009) s. 48 
363  Dragos og Neamtu (2016) s. 128. 
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relevante tolkningsmomenter, legger jeg samme forståelse til grunn. Etter min drøftelse er det 

som utgangspunkt dermed lovlig å legge vekt på sosiale livssykluskostnader. Men en be-

grensning kan ligge i at oppdragsgiver kun kan kreve data til beregningen som «kan fremskaf-

fes ved en rimelig indsats». Siden verdikjedene kan være komplekse, kan det sette en skranke 

for hvor omfattende «datakrav» det offentlige kan stille.364  

 

Man kan her se en forskjell mellom de ulike horisontale hensynene. Praksisen for livssyklus-

kostnader har vært, og er, mindre utbredt for sosiale forhold enn for miljøforhold, og metode-

ne mindre utviklet. Det kan dermed fremstå som enklere for en oppdragsgiver å finne direkte 

hjemmel for å ivareta miljøhensyn enn sosiale hensyn når det gjelder livssykluskostnader.365 

  

Artikkel 68 har, på grunn av de manglende henvisningene til sosiale forhold, blitt kritisert av 

sivilsamfunnsorganisasjoner for å være «for snever».366 Siden revisjonen hadde som mål å gi 

oppdragsgivere en verktøykasse for å fremme felles samfunnsmål, og direktivet henviser til 

sosiale livssyklusvurderinger, men ikke følger opp på samme måte som ved miljøhensyn, er 

kritikken berettiget. Det er uheldig i et menneskerettsperspektiv at direktivet ikke spesifiserer 

tydeligere hvordan sosiale kostnadsvurderinger kan gjennomføres. Det kan derfor tenkes at 

det i praksis blir vanskelig å oppfylle fortalens krav om at tildelingen skal gjøres på grunnlag 

av «objektive kriterier», jf. fortalen punkt 90(1). Det kan i praksis medføre at handlingsrom-

met ikke blir brukt, selv om det kunne ha gitt et godt grunnlag for å bevisstgjøre leverandøre-

ne på menneskerettighetsproblemer i leverandørkjeden, og sikre overholdelse av rettighetene. 

Et ulovlig tildelingskriterium kan medføre plikt til å avlyse konkurransen.367 Dersom opp-

dragsgivere, på grunn av manglende veiledning, frykter søksmål fordi de har oppstilt et ulov-

lig kriterium og ikke avlyst konkurransen, kan det begrense bruken av handlingsrommet.368 

 

5.3.6 Tilknytningsvilkåret som begrensning 

Handlingsrommet for å oppstille tildelingskriterier som fremmer hensynet til menneskerettig-

heter er ikke ubegrenset. Særlig tilknytningsvilkåret kan virke begrensende, jf. drøftelsen i del 

3. Som utgangspunkt setter vilkåret en grense mot å belønne at «alle» varer til leverandøren 

eller underleverandører blir produsert på en måte som tar hensyn til menneskerettigheter. Det 

kan heller ikke gis poeng basert på salget av sosialt ansvarlige klær fra leverandøren eller un-

derleverandører totalt eller til andre kjøpere.369  

                                                 
364  Jf. Direktiv 2014/24/EU artikkel 68 nr. 2(2) c 
365  Comba (2010) s. 318 
366  NSPP (2012) s. 3 
367  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 94 
368  Jf. et liknende poeng av Trybus (2010) s. 279 
369  Jf. Sag C-448/01 EVN og Wienstrom og Barnard (2017) s. 232 
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Grensen mot å henvise til leverandørens «generelle politik» taler for at det ikke er lov å be-

lønne en leverandør for å ha gode, generelle sosiale rutiner som fremmer respekten for men-

neskerettigheter i leverandørkjeden. Kunzlik poengterer i relasjon til det at tildelingskriteriene 

ikke kan brukes med «wider regulatory purposes», i betydningen «to express approval or dis-

proval of particular firms based on their general business practices unrelated to the subject 

matter of the contract».370  

 

På tross av grensedragningen, kan generelle kontrollrutiner og liknende likevel gi indirekte 

uttelling. Det kan for eksempel skje ved at det bes om en redegjørelse, og gis poeng for, opp-

følging av leverandørkjeden for varen som skal leveres i henhold til kontrakten. Leverandø-

rens generelle rutiner kan på denne måten gjenspeiles i systemet for å følge opp i den konkre-

te varene som konkurransen gjelder. Et eksempel fra forvaltningspraksis kan illustrere et slikt 

kriterium: Ved en IT-anskaffelse i Bremen hadde oppdragsgiver oppstilt «kvalitet» som tilde-

lingskriterium, og ba om et «sosialt konsept» fra leverandørene. De skulle beskrive hvordan 

de ville sikre overholdelse av de grunnleggende ILO-konvensjonene i den konkrete anskaffel-

sen. Det ble gitt poeng for «sannsynligheten» av at de etiske kravene ble overholdt, basert på i 

hvilken grad leverandørene klarte å oppgi underleverandørene sine og hvordan leverandøren 

fikk informasjon fra dem. Ett aspekt som ga uttelling var hvilke tiltak leverandørene hadde 

iverksatt for å sikre overholdelse av ILO-konvensjonene, både i produksjonen og råmaterial-

utvinningen.  

 

Et slikt kriterium vil etter min tolkning av tilknytningsvilkåret som utgangspunkt være lovlig. 

Det er i overenstemmelse med Barnards argumentasjon for at det er rom for å oppstille et kri-

terium som belønner det å ha en «samfunnsansvarspolitikk for den delen av bedriften som 

utfører kontrakten».371 Hun argumenterer for at et slikt etisk tildelingskriterium kan bidra til å 

forbedre forholdene på hele arbeidsplassen, noe som kan bidra til å fremme respekten for 

menneskerettigheter. En henvisning til for eksempel sosiale retningslinjer basert på FNs ret-

ningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, og informasjon om hvordan de blir brukt i 

egen leverandørkjede, kan i tråd med eksempelet virke inn på vurderingen av «sannsynlighe-

ten» for overholdelse av et etisk kriterium. På denne måten kan leverandører som for eksem-

pel har integrert generelle rutiner for etisk oppfølging etter min drøftelse lovlig få uttelling for 

det.  

 

                                                 
370  Kunzlik (2013) s. 320, jf. Barnard (2017) s. 232. 
371  Barnard (2017) s. 231 (min oversettelse). 
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5.3.7 Tildelingskriterienes utforming 

Flere regler regulerer hvor presise oppdragsgivere må være når de skal formulere kriterier i 

anskaffelsen. Klarhetskravet og gjennomsiktighetsprinsippet innebærer at betingelsene i an-

skaffelsen må formuleres «klart, presist og utvetydig».372 En annen begrensning for hvilke 

kriterier som kan oppstilles følger av artikkel 67 nr. 4. Den angir at tildelingskriteriene ikke 

skal gi en «ubegrenset valgfrihet» for oppdragsgivere. Ordlyden i FOA § 18-1(5) er at kriteri-

ene ikke skal være «så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren en ubegrenset valgfrihet».373 

De skal oppgis i «udbudsbetingelserne eller i udbudsbekendtgørelsen således, at det gøres 

muligt for alle rimeligt oplyste og normalt påpasselige bydende at fortolke dem på samme 

måde.»374 Det er ikke i strid med direktivet at kriteriene gir oppdragsgiveren et skjønn for å 

sammenlikne tilbud, men kriteriene må være tilstrekkelig «spesifikke» og «objektivt måleli-

ge».375 Oppdragsgiver må angi de parameterne eller egenskapene som den vil bruke til å fast-

legge antallet poeng.376 Men når det gjelder hvor spesifikke kriteriene må være, er det også 

«viktig at oppdragsgiver har tilstrekkelig fleksibilitet til å komme frem til» det økonomisk 

mest fordelaktige tilbudet.377 Et etisk kriterium må dermed være presist nok til at leverandør-

ene skal kunne forstå hva de skal oppfylle, og hva de måles på.  

 

Det kan utledes fra artikkel 67 nr. 4 og gjennomsiktighetsprinsippet (se oppgavens punkt 4.6 

og 5.2.3) at tildelingskriterier formulert som «bærekraft» eller «sosialt ansvar», uten tilhøren-

de parametere, som utgangspunkt vil være for vage, og for lite målbare og spesifikke, jf. Max 

Havelaar378 og anskaffelsesdirektivets fortale punkt 1.  

 

Et alternativ kan være å oppstille et kriterium om «miljø og etikk», slik det ble gjort i Kolding 

kommune i Danmark.379 Som dokumentasjon ble tilbyderne bedt om å beskrive systemet de 

hadde implementert for å sikre sosiale standarder i leverandørkjeden til varene som skulle 

leveres. Blant annet måtte de beskrive sporbarheten i kjeden, hvordan sosiale elementer ble 

implementert i kjeden, og hvordan leverandøren planla å overvåke og kontrollere overholdel-

se med de etiske kontraktsvilkårene. Etter min drøftelse vil et slikt tildelingskriterium være 

lovlig.  

 

                                                 
372  Sag C-368/10 Max Havelaar avsnitt 109 
373  Dette følger også av EU-domstolens praksis, jf. Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 87. 
374  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom avsnitt 57, jf. Sag C-19/00 SIAC avsnitt 42 
375  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 66, jf. Sag 31/87 Beentjes, avsnitt 26–27 
376  EU-kommisjonen (2010) s. 38 
377  Dragsten (2013) s. 401–402 
378  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 109 og 111 
379  Hooper (2014) s. 18–21 
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5.3.8 Evaluering og vekting av kriteriene 

5.3.8.1 Vekting 

Hvilken vekt de ulike kriteriene (som for eksempel kvalitet eller miljø) har, og hvordan opp-

fyllelsen av dem evalueres gjennom eventuelle underkriterier og poengsystemer, har nær 

sammenheng. De behandles derfor samlet.  

 

Et spørsmål er om oppdragsgivere har mulighet til å se helt bort fra pris når de oppstiller tilde-

lingskriterier, eller om det må oppstilles en grense mot å vekte for eksempel «etikk» 100 pro-

sent. Artikkel 67 nr. 5(1) (FOA § 18-1 nr. 6 første punktum), jf. fortalen punkt 90(3)), angir at 

oppdragsgiver må oppgi hvilken relative vekt den vil tillegge tildelingskriteriene i valget av 

det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Til sammenlikning er det etter FOA del 2 (§ 8-

11(1)) ikke plikt om å oppgi vekting av kriteriene, noe som gir større handlingsrom for opp-

dragsgiver. 

 

Ordlyden «bedste forhold mellem pris og kvalitet», jf. artikkel 67 nr. 2(1), taler for at det må 

være et sammenliknings- og avveiningselement mellom pris og kvalitet eller etikk i vurde-

ringen av tilbudene.380 Fortalens uttalelser om at et «pris- eller omkostningselement» alltid 

«bør» være med i en slik vurdering, jf. fortalens 90(1), og at kvalitative kriterier bør «ledsages 

af et omkostningskriterium», jf. 92(3), taler for det samme. Disse momentene kan tale for en 

begrensing i det rettslige handlingsrommet til bare å legge vekt på menneskerettighetsforhold 

i anskaffelsen.381 Men ordlyden «bør» kan også tilsi at det ikke er noen plikt til å innta det 

som et selvstendig kriterium. Siden det er «den ordregivende myndigheds synspunkt» som 

skal legges til grunn i vurderingen av hva som er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, jf. 

artikkel 67 nr. 2(1), taler det for at oppdragsgivere selv kan velge hvor stor vekt de vil gi. 

 

EU-domstolens resonnement i EVN og Wienstrom kan tale både for og imot en plikt til å opp-

stille et økonomisk kriterium. I saken aksepterte Domstolen et tildelingskriterium om miljø på 

45 prosent (pris ble vektet 55 prosent). Den uttalte at oppdragsgivere fritt kan fastlegge krite-

rienes vekt, «for så vidt som vægtningen muliggør en samlet vurdering af de valgte kriterier 

med henblik på at udvælge det økonomisk mest fordelagtige bud».382 Det taler for et vidt 

handlingsrom. Samtidig ble betydningen av MEAT-kriteriet understreket, og det var pris som 

ble høyest vektet i saken, noe som kan tale for en begrenset overføringsverdi til et argument 

om at etikk kan vektes med 100 prosent.383 Kriteriet i saken ble akseptert fordi det «støttet 

                                                 
380  Barnard (2017) s. 229; Graells (2015) s. 382; Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 203 
381  Graells (2015) s. 385 
382  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 39 
383  Jåtog Trygstad (2017) s. 107 
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viktige mål i EUs miljøpolitikk».384 Siden ivaretakelse av menneskerettigheter i anskaffelses-

prosessen også støtter viktige mål i EUs politikk, taler det for at oppdragsgivere kan vekte 

etikk betydelig, slik at det monner, jf. også revisjonsformålet om å anvende anskaffelsene til å 

nå «felles samfunnsmål». Domstolen har på den annen side uttalt at ikke «ethvert» tildelings-

kriterium må være av økonomisk art, jf. ordlyden «æstetiske», jf. artikkel 67 nr. 2(1) a.385 Det 

kan tale for at minst ett må gjøre det.386   

 

Artikkel 67 nr. 2(2) (FOA § 18-1(7)) åpner for at oppdragsgiver kan sette en fastpris og deret-

ter velge på grunnlag av på forhånd fastsatte kvalitetskriterier. Men selv om regelen åpner opp 

for å evaluere på grunnlag av kvalitative kriterier, vil priselementet komme indirekte inn, 

fordi oppdragsgiver må ta stilling til hvilken pris de ønsker å betale. Regelen blir da ikke et 

analogt argument for at pris kan utelukkes. Difi har problematisert at et slikt «høyeste kvali-

tets-kriterium» er lite egnet for varekontrakter, fordi det kan være vanskelig å fastslå hvilken 

fastpris som skal settes.387 Det vil kanskje særlig gjelde for sosiale kriterier, der prisen på va-

ren skal sikre at varene blir produsert under forhold som ivaretar menneskerettigheter.  

 

Dersom oppdragsgivere ikke på noen måte tar hensyn til pris i anskaffelsen og utvelgelsen av 

leverandør, kan det utfordre revisjonsmålet om å sikre «optimal udnyttelse af de offentlige 

midler», jf. fortalens punkt 2 og også LOA § 1. Hensynet til å motvirke favorisering taler også 

for at det må tas hensyn til pris eller kostnad, som objektive størrelser.388 Hensynet til forutbe-

regnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet taler med stor vekt for at oppdragsgivere må 

oppgi vekt for økonomiske forhold i utlysningen, slik at tilbyderne kan forstå hvordan de blir 

evaluert på det økonomiske elementet i konkurransen.  

 

Min konklusjon blir på grunnlag av drøftelsen, med særlig vekt på ordlyden i artikkel 67 nr. 

2(1) og de ovennevnte hensyn, at oppdragsgivere ikke kan vekte etikk med 100 prosent. Men 

rettskildene gir grunnlag for at det kan vektes betydelig, kanskje helt opp mot 90 prosent.  

 

Et praktisk eksempel belyser viktigheten av vekting. I evalueringen av tilbudene i tekstil-

anskaffelsen i Kolding kommune fikk leverandørene under kriteriet «miljø og etikk» poeng 

for systemet for oppfølging, basert på opplysningene de hadde gitt i rapporten.389 Men siden 

                                                 
384  Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 40, jf. Sag C-379/98 PreussenElektra, avsnitt 73 flg; Dragsten 

(2013) s. 401 
385  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 55 
386  Jåtog Trygstad (2017) s. 106 
387  Difi (2017e) 
388 KOM(2011) 15 s. 40–41; Burgi (2010) s. 111; Wiesbrock (2013) s. 128 
389  Hooper (2014) s. 18–21 
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vektingen bare var 10 prosent, utgjorde poengene ingen avgjørende forskjell i tildelingsfasen. 

Det medførte at den «mest etiske» leverandøren ikke vant konkurransen.390 Leverandører 

oppgir at de opplever ikke å få nok uttelling i tildelingsfasen for satsningen på bærekraftige 

leverandørkjeder.391 Det kan svekke arbeidet med menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

Dersom oppdragsgivere ønsker å fremme respekt for menneskerettigheter, bør de derfor de 

vektlegge det i så stor grad at det får uttelling i utvelgelsesfasen. Etter min drøftelse er det 

innenfor deres rettslige handlingsrom å gjøre det. 

 

5.3.8.2 Evalueringsmetoden 

Hvordan kriteriene skal evalueres er ikke direkte regulert i anskaffelsesreglene.392 Sosiale 

kriterier må oppgis på en måte som gjør det mulig å evaluere og gradere hvor godt de er opp-

fylt. EU-kommisjonen gir et illustrerende eksempel i sin veileder for sosiale hensyn: Dersom 

det henvises til en «tilgjengelighetsstandard» for internett, kan oppdragsgiver gi poeng etter 

hvorvidt tilbudet oppfyller ett av tre nivåer (A, AA eller AAA).393 Utfordringen med hensyn 

til vekting av menneskerettighetsrelaterte kriterier, er at det er vanskelig å gradere overholdel-

se av menneskerettigheter. Som Jåtog Trygstad har påpekt, er «flere av de sosiale hensynene 

… av en slik art at de best kan fremmes gjennom krav og ikke gjennom relative tildelingskri-

terier hvor tilbudene graderes ut fra hvor godt hensynene er ivaretatt».394 Det kan være utford-

rende å gradere overholdelse av en bestemt menneskerettighetskonvensjon, og gjenspeile gra-

den av overholdelse gjennom et poengsystem. Det fremstår også som lite praktisk å gradere 

bruken av merkeordninger; enten så er kaffen merket, eller så er den det ikke. Det kan gis 

poeng for merking, men gradering fremstår som upraktisk. Det kan da være hensiktsmessig å 

heller oppstille sosiale krav som en kravspesifikasjon eller kontraktsvilkår, slik at leverandø-

rer som ikke oppfyller blir utelukket fra konkurransen. En praktisk løsning kan være å formu-

lere et tildelingskriterium som belønner systemet for oppfølging, som nevnt i eksempelet med 

Kolding Kommune.  

 

5.3.9 Krav om dokumentasjon og effektiv kontroll  

Kravene om kontroll og dokumentasjon kan utgjøre en viktig begrensning på det offentliges 

bruk av det i utgangspunktet vide handlingsrommet til å definere tildelingskriterier som 

fremmer respekten for menneskerettigheter. Komplekse leverandørkjeder kan gi kompliserte 

forhold å dokumentere og kontrollere. Det skiller tildelingskriterier om menneskerettigheter 

fra miljøkriterier, som det etter sin art kan være enklere å kvantifisere innenfor kvalitetsbe-

                                                 
390  Hooper (2014) s. 18–21 
391  Pedersen (2017) 
392  Jåtog Trygstad (2017) s. 160  
393 EU-kommisjonen (2010) s. 37 
394  Jåtog Trygstad (2017) s. 110 
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grepet. I Concordia Bus ble kriterier knyttet til støynivå og nitrogenoksidutslipp ansett som 

spesifikke og objektivt målbare. Men det er forskjell på vitenskapelige metoder for å måle 

støy og utslipp, sammenliknet med måling av oppnåelse av kriterier som knytter seg til opp-

fyllelse av krav om å respektere bestemte menneskerettigheter. 

 

I den norske forskriften er det bestemt at oppdragsgivere «skal angi krav til dokumentasjon 

for hvert tildelingskriterium», jf. FOA § 18-1(9). Ordlyden tilsier at det er oppdragsgiver som 

etter eget skjønn bestemmer hvilken dokumentasjon som anses tilstrekkelig, innenfor rammen 

av de grunnleggende prinsippene. Dette skiller dokumentasjonskravet for tildelingskriterier 

fra kvalifikasjonskrav, der det er uttømmende regulert hva slags dokumentasjon som kan kre-

ves.395  I Direktivet oppstilles det ikke et likelydende dokumentasjonskrav. Der står det kun at 

tildelingskriteriene skal «være ledsaget af specifikationer, der giver mulighed for en effektiv 

kontrol af tilbudsgivernes oplysninger, med henblik på at vurdere, i hvilket omfang tilbuddene 

opfylder tildelingskriterierne,396 med andre ord en kontroll med nøyaktigheten av opplysning-

ene som er gitt.397 Bestemmelsen om effektiv kontroll er ikke inntatt i forskriften, men forut-

settes å gjelde, jf. presumpsjonsprinsippet. FOA stiller dermed opp et strengere dokumenta-

sjonskrav enn direktivet gjør. Det er nytt i forskriften, og er, så vidt jeg har funnet, ikke drøf-

tet i forarbeidene. Men siden kravet er i overenstemmelse med de grunnleggende prinsippene, 

og bidrar til oppfyllelsen av prinsippet om forutberegnelighet og etterprøvbarhet, legger jeg til 

grunn at det er i overenstemmelse med EU-reglene, jf. også prinsippet om effet utile. Den 

norske forskriftsbestemmelsen innebærer at oppdragsgiver må definere hva slags dokumenta-

sjon som er egnet til å gjøre en gradert vurdering av tilbudet. Så lenge oppdragsgiver oppgir 

dokumentasjon som «gir mulighet» til å kontrollere opplysningene som er gitt, utgjør ikke 

plikten til å oppgi dokumentasjonskrav noen begrensning på oppdragsgivers handlingsrom til 

å oppstille sosiale tildelingskriterier. Men regelverket gir lite veiledning på hvordan slike kri-

terier kan dokumenteres og kontrolleres, noe som kan begrense bruken av dem.  

 

Kravene til effektiv kontroll, spesifikasjon og målbarhet kan leses som uttrykk for forutbereg-

nelighetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og følgelig gjennomsiktighetsprinsippet, jf. 

SIAC.398 De er viktige, fordi de kan motvirke diskriminering av leverandørene på usaklig 

grunnlag, jf. fortalen punkt 1 og punkt 2.3. Prinsippene taler for at oppdragsgivere «må angi 

hovedtrekkene med hensyn til hvilke opplysninger som et tilbud skal inneholde, for å kunne 

evalueres opp mot det enkelte tildelingskriteriet».399 Leverandørene må kunne forstå hvordan 

                                                 
395  NOU 2014: 4 s. 183 
396 Jf. også Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 50 flg.  
397  Direktiv 2014/24/EU artikkel 67 nr. 4, jf. Sag C-448/01 EVN og Wienstrom, avsnitt 52  
398 Sag C-19/00 SIAC, avsnitt 41–44; Semple (2015) s. 113 
399  Dragsten (2013) s. 375 
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de, og andre, blir målt på respekten for menneskerettigheter og systemer for at varene er sosi-

alt ansvarlig produsert. Strenge dokumentasjonskrav kan være utfordrende i en kompleks le-

verandørkjede med mange aktører og leverandørledd.400 Men flere selskaper tilbyr nå syste-

mer og merkeordninger for å kontrollere overholdelse av menneskerettigheter i leverandør-

kjeden.401  

 

EFTA-domstolen har uttalt at oppdragsgiver har en plikt «til å kontrollere at opplysningene 

fremlagt av tilbyder er troverdige i den forstand at den aktuelle tilbyder er i stand til å levere 

det som er tilbudt».402 Uttalelsen kan tolkes på to måter. Enten betyr det at oppdragsgiver må 

kontrollere alle opplysningene som er gitt, noe som kan innebære en omfattende administrativ 

byrde, særlig dersom det gjelder opplysninger om komplekse leverandørkjeder. En slik tolk-

ning kan svekke bruken av sosiale kriterier. Eller så betyr det at de må vurdere troverdigheten 

av dem, noe som kan innebær en mindre grad av handlingsplikt. Den første forståelsen står i 

spenning til ordlyden i direktivet om at kontroll av opplysningenes nøyaktighet kun «skal» 

foretas «ved tvivlstilfælde», jf. artikkel 67 nr. 4. Den er også i strid med ESAs uttalelse om at 

«EØS-regelverket for offentlige anskaffelser ikke inneholder noen generell forpliktelse til å 

kontrollere opplysningene som er relatert til tildelingskriterier».403 Lagmannsrettens har uttalt 

at faktiske opplysninger som er oppgitt som hovedregel kan legges til grunn, med «mindre det 

foreligger spesiell foranledning til kontroll», taler også for en slik slutning.404 Homogenitets-

prinsippet taler for en lik tolkning. Jeg legger derfor til grunn at det ikke er noen plikt til å 

faktisk kontrollere alle opplysninger som er gitt. 

 

To eksempler kan vise at kriterier om ulike menneskerettigheter kan få ulike utfall når det 

gjelder å dokumentere og kontrollere dem. Det første er der oppdragsgiver har oppstilt en spe-

sifikasjon om at varene må være produsert på en sosialt ansvarlig måte, eller med respekt for 

en bestemt rettighet, der sosiale merkeordninger kan benyttes som bevis. Det fremstår som 

klart at fremleggelse av bevis for sertifisering er en tilstrekkelig dokumentasjon for «effektiv 

kontroll», dersom tildelingskriteriene belønner sosialt ansvarlig produksjon eller rettferdig 

handel. Siden de sosiale merkeordningene ivaretar de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene 

som en del av sine sertifiseringskrav, er det som utgangspunkt uproblematisk å både stille 

krav om dem og få dokumentasjon på overholdelse av dem. Det at oppdragsgiver må godta 

                                                 
400 Jf. et liknende poeng gjort av Semple (2016) s. 50. 
401  Oppfølgingsmetoder for leverandører tilbys for eksempel av Initiativ for etisk handel, Factlines og The Fo-

rest Trust. 
402  E-16/16 Fosen-Linjen AS v AtB AS (heretter Fosen-Linjen), avsnitt 124 
403  E-16/16 Fosen-Linjen, avsnitt 115 
404  LF-2014-32160 
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«anden relevant» dokumentasjon på merkeordningskrav, jf. artikkel 43 nr. 1(4), gir leverandø-

ren en ganske vid anledning til å dokumentere respekt for disse menneskerettighetene.  

 

Det andre eksempelet er at oppdragsgiver har satt opp en kravspesifikasjon med krav om re-

spekt for en eller flere menneskerettigheter som ikke kan knyttes opp mot en merkeordning. 

Da kan det oppstå utfordringer med hensyn til hva som oppfyller de rettslige kravene til do-

kumentasjon og effektiv kontroll. To eksempler kan være urfolks rettigheter etter ILO-

konvensjon 169, eller retten til rent drikkevann (som begge også kan gjelde forhold utenfor 

produksjonsstedet). Som utgangspunkt er det opp til oppdragsgiver å definere hva slags do-

kumentasjon som anses som tilstrekkelig. Det må derfor antas at det kan oppstilles dokumen-

tasjonskrav som begrenser seg til en egenerklæring. Jo mer presis oppdragsgivere er, desto 

enklere vil det være å slå fast at «det giver mulighed for en effektiv kontrol» og oppfyller kra-

vene til spesifikasjon og målbarhet.  

 

En praktisk løsning kan være at oppdragsgiver som for eksempel har oppstilt tildelingskrite-

rium «sosialt ansvarlig produksjon» ber om en egenerklæring fra leverandører eller underleve-

randører, og/eller en beskrivelse av oppfølgingssystemet for leverandørkjeden. Eventuelt kan 

det kreves at en revisjonsrapport fra fabrikkbesøk legges ved. En annen løsning kan være at 

det bes om en redegjørelse for arbeidet bedriften gjør for å fremme respekten for de relevante 

menneskerettigheter i den konkrete anskaffelsen (som Kolding kommune hadde gjort).405  

 

5.3.10 Likebehandlingsprinsippet som begrensende faktor? 

I Concordia Bus anførte klageren at det var et brudd på likebehandlingsprinsippet å oppstille 

og legge vekt på tildelingskriterier om miljø som den ordregivende virksomhets egen trans-

portvirksomhet (altså kommunens egne busser) i praksis var en av de få som kunne oppfyl-

le.406 Det er relevant også i et konkurranseperspektiv. Ett av argumentene mot sosiale krav har 

vært at det kan begrense antallet tilbydere som deltar i konkurransen, og dermed føre til mind-

re effektiv bruk av samfunnets ressurser.407 EU-domstolen behandlet likebehandlingsprinsip-

pets betydning for oppfyllelsen av anskaffelsesmålet om å fremme konkurranse og ikke-

diskriminering. Domstolen poengterte at kriteriene var «objektive og anvendtes uden forskel 

på alle bud».408 Den uttalte at det faktum at ett av dem «kun kunne opfyldes af et mindre antal 

virksomheder, heriblandt en virksomhed, der tilhørte den nævnte ordregiver, ikke i sig selv 

kan udgøre en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling».409 Domstolen poengterte at 

                                                 
405  Hooper (2014) s. 18–21 
406  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 27 
407  Graells (2015) s. 107 og 247 
408  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 83 
409  Sag C-513/99 Concordia Bus, avsnitt 85 
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det innenfor rammen for tildelingskriteriene også kunne tildeles poeng på grunnlag av andre 

forhold, som for eksempel antall sitteplasser. Avgjørelsen taler for at det ikke er et brudd med 

likebehandlingsprinsippet at konkurransen i seg selv reduseres til et lite antall potensielle le-

verandører, så lenge prosessen for konkurranse er ivaretatt. Det har overføringsverdi til målet 

om uhindret konkurranse, slik at det heller ikke anses som et brudd på målet om uhindret 

konkurranse at antallet leverandører som gir tilbud eller kan delta i konkurransen blir sterkt 

begrenset.  

 

En nyanse kan tale for å begrense dommens overføringsverdi til for eksempel kravspesifika-

sjon. Dommen gjaldt tildelingskriterier, der leverandørene hadde anledning til å hente poeng 

på andre kriterier enn det omstridte, og på den måten likevel vinne konkurransen. Manglende 

oppfyllelse gir ikke avvisningsgrunn. Til sammenlikning er minimumskrav absolutte, og gir 

avvisningsgrunnlag. Systembetraktninger og likhetshensyn taler likevel for å gi likebehand-

lingsprinsippet lik anvendelse overfor krav som er stilt som minimumskrav. Det legges derfor 

til grunn at det som utgangspunkt verken er i strid med konkurranseformålet eller likebehand-

lingsprinsippet at et krav begrenser antall leverandører betraktelig.  

 

5.3.11 Oppsummering  

Det er en vid adgang til å oppstille tildelingskriterier som fremmer respekten for menneskeret-

tigheter. Men nettopp den vide adgangen kan medføre at oppdragsgivere er tilbakeholdne med 

å bruke handlingsrommet, også i denne fasen, fordi det er uklart hvordan de i praksis kan an-

vende det.410 Det fremstår som rettslig og praktisk uavklart hvordan respekt for menneskeret-

tigheter kan dokumenteres, kontrolleres, vektes og belønnes. Reglene legger i liten grad opp 

til bruk av sosiale livssykluskostnader, selv om det kan ha betydelige virkninger.  

 

Dersom oppdragsgiver kun anvender tildelingskriterier for å fremme respekten for menneske-

rettigheter, mister de det obligatoriske elementet som ligger i å oppstille et kvalifikasjonskrav 

eller kontraktsvilkår om det samme. Da risikerer de at det ikke oppfylles noe minstekrav for 

respekt for menneskerettighetene, og at de mister tilhørende sanksjonsmuligheter, som avvis-

ning eller heving. Oppdragsgiver i den tyske IT-anskaffelsen beskrev nettopp det ensidige 

søkelyset på tildelingskriterier som en «svakhet» ved deres anskaffelsesprosess.411 

 

                                                 
410  Wiesbrock (2016) s. 77 
411  Hooper (2014) s. 12.  
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5.4 Avvisning av leverandører  

5.4.1 Innledning  

Et viktig aspekt ved det offentliges handlingsrom i anskaffelsesprosessen er adgangen til å 

avvise leverandører som ikke oppfyller bestemte kravene. Avvisningsreglene er praktisk vik-

tige, fordi konsekvensen av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, eller bestemte for-

hold ved leverandøren, kan gi hjemmel til å avvise tilbudet fra en leverandør som har opptrådt 

uetisk.412 

 

5.4.2 Obligatorisk avvisning 

Med hensyn til menneskerettigheter har oppdragsgivere plikt til å avvise leverandører som har 

blitt dømt for barnearbeid eller andre former for menneskehandel, jf. artikkel 57 nr. 1(1) f, jf. 

artikkel 56 nr. 1(1) b.413 Plikten er ny, og styrker menneskerettighetsposisjonen i anskaffelses-

regelverket, fordi den gjør avvisning obligatorisk.414 Bestemmelsen kan ses som et uttrykk for 

målet om å sikre at «[o]ppdragsgivers opptreden i anskaffelsessaker skal være etisk forsvarlig, 

noe som er avgjørende for å sikre tilliten til offentlig sektor.»415 I praksis synes spørsmålet om 

hvordan dokumentasjon skal gis til oppdragsgiver formelt å løses av at tilbyderne må fylle ut 

hvorvidt de er dømt for slike forhold i et ESPD-skjema (European Single Procurement 

Document – det europeiske egenerklæringsskjemaet).416 Men kunnskap om lovbruddet forut-

setter at leverandøren er ærlig om forholdet. Og regelen gjelder bare den økonomiske aktøren 

som «deltar» i prosedyren, artikkel 57 nr. 1(1). Ordlyden omfatter kun det leddet i leveran-

dørkjeden som er direkte representert i anbudsprosessen, og ikke underleverandører. Proble-

mer med barnearbeid og menneskehandel er mer aktuelt lengre ned i leverandørkjeden, hos 

underleverandører og produsenter i andre land. Dette fanges ikke opp ved denne bestemmel-

sen, noe som svekker dens gjennomslagskraft. For at oppdragsgiver skal kunne anvende av-

visningsgrunnen må det også foreligge en dom. Mangelen på tilgang til rettsapparatet i landet 

der varene produseres, kan gi store mørketall med hensyn til menneskerettighetsbrudd som 

ikke fanges opp av rettssystemet.417 Lovgiver kunne styrket menneskerettighetsbeskyttelsen 

ved å innta flere menneskerettighetsbrudd som obligatoriske avvisningsgrunner. Samlet sett 

svekker disse aspektene bestemmelsens potensiale for å fremme respekten for menneskeret-

tigheter i anskaffelsesprosessen. 

 

                                                 
412  Direktiv 2014/24/EU artikkel 56 nr. 1(1) b; FOA § 24-2. Jeg behandler avvisningstematikken her, fordi den 

er nært knyttet til kvalifikasjonskravenes avvisningsregler, som kommer i neste del.   
413  FOA § 24-2(2) f  
414  NOU 2014: 4 s. 212; Goller (2017) s. 191 
415  Prop. 51 L (2015–2016) s. 42 
416   Difi (2017d) 
417  Talbot (2018); European Union Agency for Fundamental Rights (2017) s. 51 
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Både de obligatoriske og skjønnsmessige avvisningsreglene omfatter forhold ved underleve-

randøren. Det fremgår av artikkel 71 nr. 1 at myndighetene ved «passende foranstaltninger» 

sikrer underleverandørenes overholdelse av forpliktelsene som er nevnt i artikkel 18 nr. 2. Et 

slikt tiltak er oppdragsgiverens plikt til å kreve at leverandøren skifter ut underleverandøren, 

dersom det foreligger obligatoriske utelukkelsesgrunner etter artikkel 57, jf. artikkel 71 nr. 6 

b.418 Det samme gjelder for underleverandører som leverandøren engasjerer etter at kontrakt 

er inngått, jf. FOA § 24-4(3). Det vil si at dersom underleverandøren for eksempel er dømt for 

barnearbeid eller menneskehandel, eller blir det i løpet av kontraktoppfyllelsesperioden, må 

oppdragsgiver kreve at denne byttes ut. Det er ikke innenfor oppdragsgivers rettslige hand-

lingsrom å velge å se bort ifra en slik krenkelse. Bestemmelsen styrker hensynet til menneske-

rettigheter, fordi menneskerettighetsproblematikken kan gjelde i leverandørkjeden. På den 

annen side er det kun underleverandøren som da byttes ut, og situasjonen medfører ikke av-

visning av tilbyderen, noe som svekker sanksjonselementet i bestemmelsen. Også denne plik-

ten knytter seg kun til barnearbeid og menneskehandel. Det begrenser bestemmelsens ned-

slagsfelt.  

 

5.4.3 Skjønnsmessig avvisning 

5.4.3.1 Tilsidesettelse av miljø-, sosial- eller arbeidsrettslig lovgivning 

Oppdragsgiver kan avvise leverandører der det «med ethvert passende middel» er påvist til-

sidesettelse av miljø-, sosial- eller arbeidsrettslig lovgivning som nevnt i artikkel 18 nr. 2, jf. 

artikkel 57 nr. 4(1) a (FOA § 24-2(3) c). Denne bestemmelsen er ny, og styrker dermed mu-

ligheten for å fremme respekten for slik lovgivning, knyttet til miljø og menneskerettighe-

ter.419 Selv om leverandører kunne avvises i 2004-direktivet på grunnlag av lovbrudd, dersom 

det ble ansett som «alvorlig forsømmelse», bidrar artikkel 57 nr. 4(1) a til å tydeliggjøre myn-

dighetenes plikt til å sikre at leverandørene overholder lovgivning knyttet til miljø og sosiale 

forhold, jf. art. 18 nr. 2. Det opprinnelige forslaget inneholdt ingen henvisning til brudd på 

nasjonal lovgivning og kollektive avtaler.420 Det ble sterkt kritisert av sivilsamfunnsorganisa-

sjoner under revisjonsprosessen, fordi det ifølge dem svekket hensynet til bærekraftig utvik-

ling.421 Bestemmelsen kan derfor sies å ha blitt styrket i løpet av lovgivningsprosessen, med 

hensyn til det utvidede grunnlaget som tilbydere kan avvises for. Men også her er det en be-

grensning i at kun den tilbydende part er omfattet av bestemmelsen.  

 

Kan-skjønnet i bestemmelsen er ikke avhengig av at det foreligger en dom, noe som senker 

terskelen for å anvende den. Ordlyden «kan» tilsier også at oppdragsgiver kan velge å likevel 

                                                 
418  FOA § 24-2(1) og (2), jf. FOA § 24-4(1) 
419  Graells (2015) s. 288 
420  COM(2011) 896 s. 83 
421  NSPP (2012) s. 5 
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tilkjenne kontrakten til leverandøren, på tross av lovbruddene.422 Dersom oppdragsgivere 

hadde hatt en plikt til å avvise leverandører som har brutt miljø-, sosial- og arbeidslovgivning, 

kunne det gitt et større insentiv til å overholde denne type lovgivning.423 Mangelen på regler 

om obligatorisk avvisning kan svekke insentivet for leverandører å sikre overholdelse av 

andre menneskerettigheter enn respekten for forbudet mot barnearbeid. På den annen side kan 

henvisningen til sosial- og arbeidsrettslig lovgivning gi leverandører insentiver til å opptre 

etisk med respekt for menneskerettigheter generelt i sin praksis, fordi ett brudd i forbindelse 

med én kontrakt, kan medføre utelukkelse fra kontrakter med det offentlige i andre og fremti-

dige kontrakter.424 Graells argumenterer for å innføre obligatorisk avvisning for leverandører 

som er domfelt for brudd på miljø-, sosial- eller arbeidsrettslig lovgivning. Siden brudd på 

slik lovgivning i noen tilfeller sammenfaller med brudd på strafferettslige bestemmelser, bør 

det ifølge ham gis samme sanksjoner som straffedommer i anskaffelsene, ifølge ham, jf. ar-

tikkel 57 nr. 1.425 Men krav om domfellelse vil kunne heve terskelen for avvisning, og det 

forutsetter at sakene har kommet til retten. Bestemmelsen har blitt kalt en «symbolbestemmel-

se», fordi den kun gjentar det generelle kravet om å overholde allerede gjeldende lovgiv-

ning.426 Men den påstanden virker lite nyansert, siden regelen har en konkret effekt i anskaf-

felsesretten, og gir som vist grunnlag for andre sanksjoner (avvisning fra konkurransen) enn 

det selve lovbruddet gir. 

 

Dersom artikkel 57 nr. 4 hadde gitt hjemmel for å avvise tilbyderens tilbud på grunn av alvor-

lige eller gjentatte brudd på bestemmelser om arbeidsforhold og sosiale forhold hos underle-

verandører, ville det kunne gitt enda større potensiale for å fremme menneskerettighetshensyn 

gjennom bestemmelsen. Dersom det blir kjent at underleverandører er i en situasjon som etter 

artikkel 57 gir en ikke-obligatorisk utelukkelsesgrunn, «kan» oppdragsgiver bare kreve at 

underleverandøren blir skiftet ut, jf. artikkel 71 nr. 6 b.427  

 

5.4.3.2 Leverandøren har begått alvorlige forsømmelser 

Et alternativt avvisningsgrunnlag er eksklusjonsrett der oppdragsgiver med «ethvert passende 

middel» kan vise at «den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet har be-

gået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om dennes integritet», jf. artikkel 57 nr. 4(1) c 

(FOA § 24-2(3) i). Tidligere var bruken av integritetsbestemmelsen avhengig at det forelå en 

                                                 
422  Graells (2015) s. 288 
423  NSPP (2012) s. 5 
424  Se oppgavens punkt 5.6.5 
425  Graells (2015) s. 289 
426  Priess (2014) s. 118 
427  FOA § 24-2(3), jf. FOA § 24-4(2) 
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dom som medførte tvilen.428 Terskelen for å anvende bestemmelsen er dermed senket, og det 

kan styrke menneskerettighetsaspektet i anskaffelsene. Bestemmelsen reiser spørsmål om hva 

som utgjør en «alvorlig forsømmelse» (grave professional misconduct), hva som menes med 

«integritet», og hva som er «ethvert passende middel». Ordlyden «alvorlig» tilsier en viss 

terskel for å anvende bestemmelsen, men EU-domstolens praksis fra Forposta åpnet opp for 

en vid forståelse av forsømmelses- og integritetsbegrepene, med sin uttalelse om at ordlyden 

omfatter «enhver culpøs adfærd, der har indvirkning på den pågældende operatørs faglige 

troværdighed».429 Bestemmelsen gir et stort potensiale for å fremme respekten for menneske-

rettigheter, fordi den også åpner opp for å ta hensyn til underleverandørenes handlinger. I et 

menneskerettighetsperspektiv kan det tenkes et argument om at tilbyderen har begått en «al-

vorlig forsømmelse» ved å ikke avdekke eller følge opp potensielle eller eksisterende men-

neskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede. Det gir bestemmelsen stort potensiale for forhold i 

verdikjeden, men også her oppstår det en praktisk utfordring med hensyn til avdekking av 

forsømmelsene. 

 

Bestemmelsen reiser spørsmål om hva som utgjør «ethvert passende middel». Den gir ikke 

anvisning på hvilket beviskrav som skal legges til grunn, eller hvilke bevismidler som kan 

brukes.430 Ordlyden «ethvert passende» tilsier en relativt lav terskel for hva slags midler som 

brukes. Det er klart at det ikke kreves dom for forholdet.431 Høgsta forvaltningsdomstolen i 

Sverige har behandlet spørsmålet om beviskrav. Hensynet til rettsikkerhet og de potensielt 

store konsekvensene for leverandørene ved utestengning talte for en viss grad av sannsynlig-

het for at et middel skulle anses som passende. På den andre side la Domstolen også betydelig 

vekt på «myndighetens intresse av att inte behöva sluta avtal med oseriösa aktörer och andra 

leverantörers intresse av att kunna konkurrera på lika villkor».432 Den kom derfor til at det må 

anses som tilstrekkelig med alminnelig «sannsynlighetsovervekt».433 I Fornyings- og admini-

strasjonsdepartementets veileder til den forrige anskaffelsesloven, uttalte departementet at det 

ikke er nok med «mistanke», og at det må «foreligge objektive bevis for slike brudd».434 Hva 

som er å anse som tilstrekkelig sannsynliggjort må avgjøres i det konkrete tilfellet, men det 

                                                 
428  Direktiv 2004/18/EF artikkel 45 nr. 2 c 
429  Sag C-465/11 Forposta SA, ABC Direct Contact sp. z o.o. mod Poczta Polska SA (heretter Forposta), avsnitt 

27 og 30. Utsagnet gjaldt ordlyden «feil» i Direktiv 2004/18/EF artikkel 45 nr. 2 d, men har overføringsverdi 

fordi deler av bestemmelsen har blitt sammenfattet med art. 45 nr. 2 c og nå overført til Direktiv 2014/24/EU 

art. 57 nr. 4(1) c. 
430  HFD 4266-12, s. 6 
431  Sag C-465/11 Forposta, avsnitt 28 
432  HFD 4266-12, s. 7 
433  HFD 4266-12, s. 6  
434  Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2013) s. 187; Dragsten (2013) s. 532. Det legges til grunn at 

uttalelsene i forbindelse med forrige direktiv og forskrift har overføringsverdi til nåværende bestemmelser, 

fordi vurderingstemaene er de samme. 
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kan være problematisk av hensyn til leverandørene at det ikke er helt rettsavklart hva som 

utgjør «ethvert passende rettsmiddel».  

 

I praksis kan det tenkes at oppdragsgiver vil være tilbakeholden med å avvise leverandører på 

et såpass relativt vagt grunnlag som bestemmelsen om alvorlige forsømmelser må anses å gi, 

fordi feilaktig avvisning kan gi et høyt erstatningskrav fra den feilaktig avvise leverandø-

ren.435 En klarere ordlyd rettet mot ulike menneskerettigheter og typesituasjoner, eller en vei-

ledning om det, ville kunnet bidra til klargjøring av regelens innhold og tydeligere informa-

sjon til oppdragsgivere om gyldige grunnlag for avvisning.  

 

5.4.4 Begrensninger i avvisningsplikten og -retten 

5.4.4.1 Selvvask 

En potensiell begrensning for avvisningsplikten og -retten, både for forhold som faller inn 

under artikkel 57 nr. 1 og 4, er leverandørenes mulighet til å fremlegge dokumentasjon for 

tiltak som er truffet, for å vise at de likevel har den nødvendige påliteligheten til å delta i kon-

kurransen, jf. artikkel 57 nr. 6 (FOA § 24-5(1)). Eksempler på tiltak kan være at leverandøren 

har «betalt erstatning» for tap, «aktivt samarbeidet med ansvarlige myndigheter for å klargjøre 

fakta og omstendigheter ved forholdet», og «truffet egnede tekniske, organisatoriske og per-

sonalmessige tiltak for å forebygge gjentakelser», jf. FOA § 24-5(1) a–c.436 Dersom doku-

mentasjonen er «tilstrekkelig», kan leverandøren ikke bli utelukket. Dersom dokumentasjonen 

ikke anses tilstrekkelig, må oppdragsgiveren begrunne det.437 Regelen innebærer at en leve-

randør som for eksempel har blitt dømt for barnearbeid, likevel kan delta i konkurransen der-

som den kan vise til dokumentasjon på tiltak den har gjennomført som er tilstrekkelig til å 

vise at aktøren likevel er pålitelig («har den nødvendige integriteten som kontraktspart», jf. 

FOA § 24-5(1)). Denne formen for «selvvask» («self-cleaning») er ny i 2014-direktivet, og tar 

noe av brodden i sanksjonsmuligheten som ligger i artikkel 57 nr. 1 og 4.438 Den svekker både 

det obligatoriske elementet i nr. 1, og skjønnselementet i nr. 4. En slik regelkonsekvens er lite 

konsistent med artikkel 18 nr. 2 som pålegger statene å sikre overholdelse av miljø-, sosial- og 

arbeidslovgivning. På den annen side kan det argumenteres for at bestemmelsen gir insentiv 

til å jobbe med overholdelse av menneskerettigheter for leverandører som har en negativ his-

torikk med det.439 Det ivaretar en viss fleksibilitet for oppdragsgiver, ved at det gir mulighet 

til å tillate leverandører som har bevist sin pålitelighet og at de har tilstrekkelig integritet å 

                                                 
435  Goller (2017) s. 184 
436  Det er medlemsstatene som fasetter tiltakene, jf. Direktiv 2014/24/EU fortalens punkt 102. 
437  Direktiv 2014/24/EU artikkel 57 nr. 6(3) 
438  Barnard (2017) s. 227 
439  NSPP (2012) s. 5 
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delta.440 Det må likevel understrekes at tiltakene må vurderes med hensyn til «grovheden af 

og de særlige omstændigheder omkring overtrædelsen af straffeloven eller forsømmelsen», jf. 

direktiv 57 nr. 6(2) (FOA § 24-5(2). Det taler for en høy terskel for likevel å tillate selvrens-

ende leverandører som har begått alvorlige forsømmelser i relasjon til menneskerettigheter å 

delta i konkurransen.441  

 

Underleverandører som skal eller kan byttes ut har tilsynelatende ikke den samme anledning-

en til å selvvaske seg, som tilbyderen har. Hensynet til underleverandørenes anledning til å 

vise at de har iverksatt tiltak for å bøte på menneskerettighetsproblematikk blir dermed ikke 

omfattet, noe som kan svekke insentivet til å bedre de eksisterende forholdene hos underleve-

randørene.  

 

5.4.4.2 Forholdsmessighet 

En avvisning som bygger på kan-skjønnet må heller ikke være «uforholdsmessig», jf. fortalen 

punkt 101(3) og FOA § 24-2(3). Det fremstår som klart at det må være en høy terskel for å 

anse en avvisning som knytter seg til menneskerettigheter som «uforholdsmessig». Forarbei-

denes gjentatte understrekninger av hvor viktig allmennhetens tillit til offentlige oppdragsgi-

vere er, og pliktbestemmelsen i LOA § 5 om å ha rutiner som fremmer respekt for menneske-

rettigheter, underbygger denne slutningen.442 Målet om bærekraftig utvikling i EU-retten, her-

under beskyttelsen av grunnleggende arbeiderrettigheter, og TEU art. 6, jf. artikkel 2, taler 

også for en høy terskel for å anse det som uforholdsmessig å avvise en leverandør der det kan 

stilles spørsmål ved leverandørens integritet med hensyn til menneskerettigheter. Lest i lys av 

artikkel 18 nr. 2 som pålegger myndighetene å treffe egnede tiltak for å forhindre brudd på 

arbeids- og sosiallovgivning, taler fortalens punkt 101(3) og FOA § 24-2(3) for en høy terskel 

for å underkjenne en avvisning som følge av menneskerettighetsproblematikk.  

 

5.4.5 Oppsummering 

Som vist er det noen konkrete avvisningshjemler som kan ha stor betydning. Samtidig er ned-

slagsfeltet for de obligatoriske avvisningsbestemmelsene begrenset. De forutsetter at opp-

dragsgiver har informasjon og dokumentasjon på grunnlaget for avvisningen. At reglene i 

hovedsak ikke retter seg mot underleverandører, eller gjelder dem uten konsekvenser for til-

byderen, gir en klar begrensning med hensyn til virkningen av reglene, fordi menneskerettig-

hetsproblematikk kan oppstå et stykke ut i leverandørkjeden. Videre bygger avvisningsreglene 

som er relevante for menneskerettigheter i verdikjeden, i hovedsak på frivillighet. Samlet sett 

                                                 
440  Ølykke og Sanchez-Graells (2016) s. 382 
441  Barnard (2017) s. 227 
442  NOU 2014: 4 s. 83 og 286; Prop. 51 L (2015–2016) s. 32 og 42 
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kunne reglene i mye større grad åpnet opp for at offentlige oppdragsgivere kunne fremme 

menneskerettighetshensyn ved å avvise leverandører på grunnlag av forhold i verdikjeden.443  

 

5.5 Hensynet til menneskerettigheter i kvalifikasjonskravene  

5.5.1 Innledning  

Det rettslige utgangspunktet er at det er opp til oppdragsgiveren hvilke krav som stilles til 

leverandørens kvalifikasjoner for å oppnå en «passende kvalitetsstandard», så lenge de omfat-

ter en av de tre hovedkategoriene i artikkel 58 nr. 1(1) a-c.444 Av dem er det særlig «tekniske 

og faglige kvalifikasjoner»445 som er relevant for temaet i denne oppgaven.446 Kvalifikasjons-

krav gir oppdragsgiver mulighet til å kartlegge om leverandøren har tilstrekkelig kapasitet, 

erfaring, egnethet og evne til å klare å oppfylle oppdraget, herunder de sosiale kravspesifika-

sjonene eller kontraktsvilkårene som stilles i konkurransegrunnlaget.447 De som ikke oppfyller 

kvalifikasjonskravene må avvises fra konkurransen.448 Også i denne fasen må handlingsrom-

met for menneskerettighetskrav tolkes. Eksemplene som EU-kommisjonen ramser opp på 

sosiale krav knytter seg til først og fremst til leverandørens kunnskap og erfaring med å hånd-

tere bygningsdesign eller utstyr, for eksempel universell utforming, eller utstyr for eldre ved 

drift av pleiehjem.449 Det fremgår dermed ikke klart hvordan kvalifikasjonskrav knyttet til 

menneskerettighetssituasjonen kan formuleres. Det kan nok spørres om leverandørens evne til 

å oppfylle sosiale krav er å regne som «teknisk» eller «faglig» kompetanse, og om dokumen-

tasjonskravene knyttet til menneskerettighetsforhold kan kreves i henhold til vedlegg 12. Men 

lest i sammenheng med at oppdragsgivere kan pålegge krav som sikrer «at de økonomiske 

aktører besidder de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer og erfaringer til at gen-

nemføre kontrakten i overensstemmelse med en passende kvalitetsstandard», taler hensynet til 

kvalitetssikring for en vid tolkning. Dersom oppdragsgiver har inkludert sosiale krav, bør de 

kunne oppstille kvalifikasjonskrav som sikrer at tilbyderne har den tekniske og faglige kapasi-

teten til å oppfylle også de sosiale målene.450  

 

Selv om det er opp til oppdragsgiver hvilke spesifikke kvalifikasjonskrav som kan stilles, er 

det uttømmende regulert hva slags dokumentasjon man kan kreve som bevis på oppfyllelse.451 

Det begrenser det offentliges handlingsrom for å be om informasjon som viser at leverandøre-

                                                 
443  NSPP (2012) s. 6 
444  FOA § 16-1(1); NOU 2014: 4 s. 21 
445  Direktiv 2014/24/EU art. 58 nr. 1(1) c; FOA § 16-5 

446  EU-kommisjonen (2010) s. 35, FOA § 16-4 
447  Jf. Direktiv 2014/24/EU artikkel 58 nr. 4; NOU 2014: 4 s. 180; Goller (2017) s. 130 
448  Direktiv 2014/24/EU art. 56 nr. 1(1) b; FOA § 24-2(1) a; Semple (2015) s. 98 
449  EU-kommisjonen (2010) s. 36 
450  McCrudden (2009) s. 296 
451  Direktiv 2014/24/EU artikkel 60 nr. 1 og vedlegg 12 del 2 a–k; FOA § 16-1(2); Goller (2017) s. 135 
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ne oppfyller de sosiale kravene. Leverandørene må kunne bevise at de oppfyller kvalifika-

sjonskravene ved en av de opplistede dokumentasjonsmetodene. Det kan igjen begrense hvil-

ke kvalifikasjonskrav som faktisk kan oppstilles for å fremme respekten for menneskerettig-

heter, sammenliknet med en rettslig situasjon der oppdragsgivere står fritt med hensyn til hva 

slags dokumentasjon de ønsker.   

 

5.5.2 Dokumentasjonskrav  

Oppdragsgiver må oppgi hva slags dokumentasjon som kreves for hvert kvalifikasjonskrav, jf. 

artikkel 58 nr. 5 (FOA § 16-1(3)). For å dokumentere at de oppfyller kravene som er stilt, kan 

leverandøren levere blant annet attester, erklæringer eller andre typer dokumentasjon.452 Do-

kumentasjonskravene må være forholdsmessige i snever forstand,453 med hensyn til anskaffel-

sens art, mengde, betydning og anvendelse, jf. artikkel 60 nr. 4 (FOA § 16-6(4)).  I retnings-

linjene fra EU-kommisjonen er det understreket at det må tilstrebes en balanse mellom opp-

dragsgiverens behov for å få tilstrekkelig bevis for at leverandøren har kapasitet til å utføre 

kontrakten, og behovet for ikke å legge en for stor byrde på leverandørene.454 

 

Oppdragsgiver må godta at leverandørene bekrefter at de oppfyller kravene ved å krysse av 

for det i ESPD-skjemaet, jf. artikkel 59 nr. 1(1).455 Skjemaet er laget særlig med formål om å 

lette små- og mellomstore bedrifters, og oppdragsgivernes, administrative byrde med hensyn 

til fremskaffelse av sertifikater og annen dokumentasjon, jf. fortalens punkt 84(1).456 Leve-

randørene trenger dermed ikke levere inn faktisk dokumentasjon før vinneren av konkurran-

sen er valgt, noe som var en viktig nyvinning ved målet om forenkling ved revisjonen av di-

rektivet.457 Men oppdragsgiver kan når som helst i prosessen be om å få dokumentasjonen 

fremlagt, noe som sikrer hensynet til reell kontroll.458  

 

Dersom en oppdragsgiver ønsker å fremme bestemte tekniske eller faglige kvalifikasjonskrav, 

kan de i henhold til direktivets vedlegg 12 del 2 a ii be om en «liste over de betydeligste leve-

ringer … der er udført i løbet af højst de seneste tre år».459 De kan også be en «beskrivelse af 

det tekniske udstyr og de foranstaltninger, som den økonomiske aktør har truffet til sikring af 

kvaliteten», jf. del 2 c). Videre kan de be om en «angivelse af den forvaltning af forsy-

                                                 
452  FOA § 16-1(2)  
453  Se punkt 2.3.2.1 
454  EU-kommisjonen (2010) s. 36 
455  Difi (2017d) 
456  Prop. 51 L (2015–2016) s. 8 
457  KOM(2011) 896 s. 22 (avsnitt 32) 
458  Direktiv 2014/24/EU artikkel 59 nr. 4(1) 
459  Alle de nevnte vedleggpunktene er speilet i FOA § 16-6.  
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ningskæden og de eftersporingssystemer», som den økonomiske aktør kan anvende ved gen-

nemførelsen af kontrakten, jf. del 2 d. Denne konkrete muligheten for å be om dokumentasjon 

av systemer for sporbarhet i leverandørkjeden gir anledning til å avdekke om leverandøren har 

god oversikt over leverandørkjeden. Det kan være særlig relevant der leverandøren har flere 

underleverandøren og verdikjeden er kompleks. Oppdragsgiver kan videre be om en «angivel-

se af de miljøstyringsforanstaltninger, som den økonomiske aktør kan anvende ved udførelsen 

af kontrakten», jf. del 2 g. Det er relevant for å avdekke risikohåndtering av mulige miljø-

problemer som igjen kan medføre risiko for brudd på menneskerettigheter. Oppdragsgiver kan 

be om «oplysning om, hvor stor en del af kontrakten den økonomiske aktør eventuelt agter at 

give i underentreprise», noe som også gir oversikt over leverandørkjeden, jf. del 2 j. De kan 

også be om «attester udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -anstalter … som at-

testerer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til tekniske specifikationer eller 

standarder, er i overensstemmelse med disse», jf. del 2 k ii. Listen viser at det er flere måter 

oppdragsgiver kan få informasjon som bidrar til vurderingen av om leverandøren har teknisk 

og faglig kompetanse til å ivareta respekten for menneskerettigheter.  

 

Selv om det rettslige grunnlaget for å be om dokumentasjon er begrenset, viser gjennomgang-

en at handlingsrommet innenfor de rettslige rammene likevel er ganske vidt. Fordelen med 

disse bestemmelsene er at de gir hjemmel til å be om informasjon som bidrar til å avdekke 

leverandørens oversikt over leverandørkjeden. Det kan igjen bidra til vurderingen av om leve-

randøren har tilstrekkelig evne til å ivareta menneskerettigheter. Men for å kunne bruke in-

formasjonen til å fremme menneskerettigheter, må oppdragsgiver oppstille kvalifikasjonskrav 

som opplysningene kan benyttes til å dokumentere oppfyllelse av. Om ikke bidrar dokumen-

tasjonskravene til lite annet enn som opplysningsverdi for forhold som ikke får betydning i 

den konkrete anskaffelsen.  

 

5.5.3 Kvalitetssikringsstandarder og -systemer 

Oppdragsgivere kan stille krav til at leverandørene fremlegger attester og sertifiseringer av 

visse kvalitetssikringsstandarder. Det gir mulighet til å utvide rammen for overholdelse av 

rettigheter utover førstelinjen av leverandører, og innebærer et viktig virkemiddel for å frem-

me respekten for menneskerettigheter i leverandørkjeden.460 Dersom innkjøper krever sertifi-

sering som dokumentasjon, kan leverandørene enten henvise til disse sertifiseringene eller 

«tilsvarende certifikater», jf. artikkel 62 nr. 1. Dette åpner for krav om sosiale sertifiseringer 

som gjelder leverandøren på organisasjonsnivå, som må skilles fra merkeordninger som gir til 

spesifikke produkter. Oppdragsgiver må også godkjenne «anden form for dokumentation for 

tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger», jf. artikkel 62 nr. 1, dersom leverandøren ikke 

                                                 
460 Semple (2015) s. 99 
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rekker å få sertifiseringen innen tilbudsfristen. Det åpner opp for at leverandøren kan evaluere 

seg selv og levere en egenerklæring, som bevis på at tiltakene tilsvarer de som er krevet.461 

Mangel på formell tredjepartssertifisering kan svekke kontrollen med opplysningene, og tro-

verdigheten av dem.462   

 

Kvalitetssikringsbestemmelsen viser at tilknytningsvilkåret ikke kan tolkes snevert når det 

gjelder kvalifikasjonskrav, som nevnt i punkt 3.3, fordi kravene kan gjelde den generelle virk-

somheten. Men vilkåret vil kunne sette en grense for krav om sertifiseringsordninger som på 

ingen måte relaterer seg til leveransen.463 Det er tre standarder som er relevante for menneske-

rettigheter og bærekraftshensyn; ISO 26000, ISO 20400 og SA8000. Men som vil bli proble-

matisert i de neste to avsnittene er det likevel viktige begrensninger som hindrer at de når sitt 

fulle potensiale i anskaffelsesprosessen.  

 

5.5.3.1 ISO 26000 og 20400 

ISO 20400 er et dokument som gir veiledning om bærekraftige anskaffelser. Den oppstiller 

prinsipper for bærekraftige anskaffelser, rutiner for håndtering av risiko for menneskerettig-

hetsbrudd i leverandørkjeden, og verktøy for analyser av hvem som kan bli påvirket av virk-

somheten og rapportering.464 Det kan styrke menneskerettighetsaspektet i verdikjeden dersom 

en leverandør velger å følge en slik ISO-standard. ISO 26000 gir veiledning for samfunnsan-

svar i verdikjeden.465 En viktig begrensning med hensyn til målet om å fremme bærekraftige 

anskaffelser, er at de to ISO-standardene ikke kan anvendes som kvalifikasjonskrav. Det er 

fordi leverandører ikke kan sertifiseres etter de to ISO-standardene, og sertifisering er et krav 

for at det skal kunne stilles krav om den bestemte kvalitetssikringsstandarden, jf. artikkel 62 

nr. 1. De er kun ment som «veiledende standarder» som leverandørene kan velge å anvende, 

og det finnes ingen institusjon som kan gi sertifisering. Oppdragsgivere er dermed avskåret 

fra å kreve disse standardene som en obligatorisk kvalifikasjon. Oppdragsgiver kan likevel 

oppfordre til å henvise til slike standarder som en del av redegjørelsen for oppfyllelse av krav 

i forbindelse med tildelingskriterier. Det medfører at standardene kun kan gi indirekte poeng i 

tildelingsfasen, som en del av kontrollrutiner, se punkt 5.3.6. Manglende bruk av standarden 

kan derimot ikke gi grunnlag for avvisning av leverandøren og tilbudet i henhold til reglene 

om kvalifikasjonskrav.  

 

                                                 
461  Direktiv 2014/24/EU artikkel 62 nr. 2(2) 
462  Hooper (2014) s. 29 
463  Martens og Margerie (2013) s. 13 
464  ISO (2017) s. 7, 9, 16 og 22. 
465  ISO (2014) 



86 

 

5.5.3.2 SA8000 

Standarden SA8000 faller klart innenfor ordlyden til artikkel 62 nr. 1, jf. artikkel 58 nr. 1(1) 

c.466 Oppdragsgiver kan dermed sette at leverandøren er sertifisert i henhold til kvalitetsstan-

darden, og kreve sertifikatet fremlagt. Formålet med standarden er å  

 

provide an auditable, voluntary standard, based on the UN Declaration of Human 

Rights, ILO and other international human rights and labour norms and national labour 

laws … including personnel employed by the organisation itself and by its suppliers, 

sub-contractors, sub-suppliers and home workers.467 

 

Standarden krever overholdelse av, og respekt for, en rekke menneskerettigheter, inkludert 

rettigheter som kan gjelde personer som befinner seg utenfor produksjonsstedet til leverandø-

rer og underleverandører.468 I henhold til punkt 9.10.1 i standarden, plikter leverandørene å 

gjennomføre due diligence overfor underleverandører også, og pålegger leverandørene å 

gjennom «reasonable efforts … ensure that these significant risks are adequately addressed by 

suppliers/subcontractors».469 Siden standarden ikke er begrenset til noen bestemt bransje, men 

kan benyttes av alle organisasjoner, har den potensielt stor betydning når det gjelder å fremme 

respekten for menneskerettigheter i leverandørkjeden. Krav bør likevel, av kontrollhensyn, 

følges av kontraktsvilkår om oppfølging og sanksjoner ved menneskerettighetskrenkelser.  

 

NSB ba i en anskaffelse om bevis for SA-8000-sertifisering.470 Men det var ikke obligatorisk å være sertifisert. 

Det ga bare informasjonsverdi, og NSB fikk ingen hjemmel for avvisning av leverandører som ikke var sertifi-

sert. Det begrenset sertifiseringens gjennomslagskraft i anskaffelsen.  

 

5.5.4 Gjennomsiktighetskravets betydning for kvalifikasjonskrav 

Gjennomsiktighetskravet gjelder for alle fasene, men i Max Havelaar ble det drøftet i relasjon 

til kvalifikasjonskrav. Oppdragsgiveren hadde under tittelen «krav med hensyn til eg-

nethed/minimumskrav» i konkurransedokumentene skrevet at leverandørene i det vesentlige 

skulle «oppfylde kriterierne for bæredygtigt indkøb og virksomheders sociale ansvar» ved å 

medvirke til «at forbedre bæredygtigheden på kaffemarkedet og til en miljøteknisk, socialt og 

økonomisk set forsvarlig kaffeproduktion».471 Leverandørene måtte levere en beskrivelse av 

hvordan de oppfylte «kriterierne om bæredygtigt indkøb og virksomheders sociale ansvar». 

Kommisjonen og Nederland var uenige om hvordan formuleringen skulle tolkes. Kommisjo-

nen mente at det dreide seg om et kvalifikasjonskrav i form at et minimumskriterium for fag-

                                                 
466  Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2013) s. 150 
467  SAI (2014) s. 4 
468  For eksempel ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater 
469  SAI (2014) s. 16 (punkt 9.10.1) 
470  NSB (2014) s. 11 
471  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 98  
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lig og teknisk kvalifikasjon, og at det var i strid med daværende direktivs artikkel 44 nr. 2 og 

artikkel 48. Nederland mente det dreide seg om en «betingelse vedrørende kontraktens utfø-

ring».472 Subsidiært hevdet de at kravet var et kvalifikasjonskrav jf. daværende artikkel 48 nr. 

2.473 Domstolen kom til at det dreide seg om et kvalifikasjonskrav. Fordi det i direktivet var 

uttømmende regulert hvilke kriterier som kunne stilles til oppfyllelsen av teknisk og faglig 

kvalifikasjon, og dokumentasjonskravet ikke var knyttet til noen av de oppramsede elemente-

ne, var kravet var ulovlig.474 Oppdragsgiver hadde heller ikke formulert kravene «klart, præ-

cist og utvetydigt».475 Rettsutviklingen gjør det relevant å spørre om den samme begrensning-

en må gjelde i dag, særlig siden ordlyden ikke har endret seg. Det kan argumenteres for at en 

slik beskrivelse i dag kan falle inn under ordlyden i vedlegg 12 del 2 c og FOA § 16-6(1) d, 

altså en beskrivelse av «kvalitetssikringstiltak». Men det fordrer likevel at gjennomsiktighets-

kravet overholdes ved at det spesifiseres hva som menes med «bærekraftighet» og «forsvarlig 

kaffeproduksjon» i oppdragsgiverens forstand. Det fremstår dermed som lovlig å be om en 

redegjørelse fra leverandørene i forbindelse med vedlegg 12 del 2 c, forutsatt at det er til-

strekkelig «klart, presist og utvetydig» hvordan oppdragsgiver skal vurdere hvorvidt kvalifi-

kasjonskravet er oppfylt eller ikke. Selv om det er en begrensning for oppdragsgivers skjønn, 

kan det samtidig sikre forutberegnelighet og likebehandling for leverandørene.  

 

5.5.5 Oppsummering 

Som utgangspunkt står oppdragsgivere fritt til å formulere kvalifikasjonskrav for å sikre at 

leverandøren har de nødvendige kvalifikasjonene til å oppfylle de sosiale kravene i anskaffel-

sen. Handlingsrommet i fasen blir likevel noe begrenset, fordi typen av dokumentasjon som 

det offentlige kan kreve er uttømmende regulert i anskaffelsesreglene. Innenfor rammen av 

dokumentasjonskrav er det likevel stort potensiale for å få informasjon om blant annet leve-

randørkjeden og underleverandørenes identitet. Reglene om underleverandører er likevel be-

grenset, fordi de i liten grad fanger opp forhold i komplekse leverandørkjeder.  

 

Et kvalitetskrav kan begrense antallet leverandører som kan eller vil gi tilbud i konkurransen. 

Som vist, er ikke få tilbydere et brudd med likebehandlings- eller konkurranseformålet i seg 

selv. Men det kan medføre at svært få kan gi tilbud, eller at det blir dårligere på andre områ-

der. Dersom oppdragsgiver gjennom dialog med leverandørene finner ut at det er få som er 

sertifisert, kan det for å gi insentiv til å fremme menneskerettigheter være formålstjenlig hel-

ler å vektlegge en beskrivelse av rutinene for oppfølging av menneskerettigheter. Bruken av 

SA8000 kan da gi ekstra poeng (som tildelingskriterium). Handlingsrommet innenfor denne 

                                                 
472  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 99, jf. Direktiv 2004/18/EF art. 26 
473   Bestemmelsen tilsvarer 2014-direktivets vedlegg 12 del 2 c. 
474  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 106 
475  Sag C-368/10 Max Havelaar, avsnitt 111 
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fasen fremstår som mer begrenset enn for eksempel tildelingskriterier (se punkt 5.3.9), der 

dokumentasjonsreglene ikke begrenser typen krav som kan stilles. 

 

Dersom oppdragsgiver kun fremmer respekten for menneskerettigheter gjennom kvalifika-

sjonskravene, mister de muligheten til å belønne etisk produksjon og oppførsel utover de fast-

satte minstekravene. De kan også, på samme måte som ved minstekrav, risikere å avvise så 

mange fra konkurransen at de står igjen med et mindre godt produkt. Kvalifikasjonskrav bør 

derfor kombineres med krav og kriterier i de andre fasene.  

 

5.6 Hensynet til menneskerettigheter i kontraktsvilkårene 

5.6.1 Innledning  

Direktivets artikkel 70 (FOA § 19-1(1)) slår kortfattet fast at oppdragsgiver kan «fastsætte 

særlige betingelser vedrørende gennemførelsen af en kontrakt», forutsatt at de er «forbundet 

med kontraktens genstand». Slike kontraktsvilkår kan omfatte «økonomiske, innovationsrela-

terede, miljømæssige, sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn».476 Listen over relevante 

hensyn som kan tas er dermed utvidet sammenliknet med forrige direktivs kontraktsbestem-

melse, særlig ved at «beskæftigelsesrelaterede» (employment-related) hensyn er tatt inn.477 Å 

fremme respekten for menneskerettigheter gjennom kontrakter kan forstås som en spesifikk 

teknikk for regulering som faller i et sjikt mellom obligatorisk lovregulering og frivillig pri-

vatregulering gjennom for eksempel samfunnsansvarsprogrammer.478 Kontrakter i offentlige 

anskaffelser omfattes både av privatrettrettslige, offentligrettslige og anskaffelsesrettslige reg-

ler, og jeg vil konsentrere meg om de sistnevnte reglene.479  

 

De eneste begrensningene som gjaldt i 2004-direktivets kontraktsbestemmelse (artikkel 26) 

var kravet om overenstemmelse med EU-prinsippene og at kravene måtte være oppgitt i kon-

kurranseutlysningen. EU-domstolen hadde heller ikke behandlet tilknytningsvilkåret i relasjon 

til kontraktsvilkår.480 At vilkåret om tilknytning er tatt inn for denne fasen, er dermed nytt.481 

Endringen har dermed ført til en innskrenkning i handlingsrommet til det offentlige.482  

                                                 
476  FOA § 19-1(1) 
477  Jf. Direktiv 2004/18/EF artikkel 26 
478  Howe (2011) s. 4 
479  Jeg vurderer derfor ikke temaene myndighetsmisbruk, vilkårlighet, uklarhetsreglen, avtalelovens § 36 eller 

andre ikke-anskaffelsesrettslige regler.  
480  Det ble ikke realitetsbehandlet i Sag C-368/10 Max Havelaar, fordi Kommisjonen ikke hadde anført brudd 

på Direktiv 2004/18/EF artikkel 26 (jf. avsnitt 78). Domstolens uttalelse om at merkeordningen hadde til-

knytning til leveransen knyttet seg til vurderingen av det som et tildelingskriterium, jf. avsnitt 90. At det er 

lovlig å stille krav til merking i kontraktsvilkårene er ikke tvilsomt, jf. Direktiv 2014/24/EU artikkel 43 nr. 1.  
481  Barnard (2017) s. 235–236 
482  Barnard (2017) s. 236 
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5.6.2 Vurdering av ulike typer kontraktsvilkår 

Jeg legger samme tolkning som tidligere til grunn når det gjelder å konkludere med at ordly-

den «sociale» omfatter krav om menneskerettigheter. Det styrkes av det relevante eksempelet 

som gis i fortalen punkt 98(2) om at kontraktsvilkårene kan ha som formål å «overholde sub-

stansen i de grundlæggende ILO-konvensjoner». Og fortalens punkt 99 gir eksempel på kon-

traktsvilkår kan omfatte «[f]oranstaltninger, der tager sigte på helbredsbeskyttelsen af det per-

sonale, som deltager i produktionen». Eksemplene er dermed begrenset til de grunnleggende 

ILO-konvensjonene og ansatte i produksjonen, og sier ingenting om krav om andre mennes-

kerettighetskonvensjoner, eller rettighetene til personer som for eksempel befinner seg utenfor 

produksjonsprosessen eller produksjonsstedet. I henhold til den tidligere drøftelsen av tilknyt-

ningsvilkåret, jf. del 3 og menneskerettigheter i del 4, legges det likevel til grunn at det rettsli-

ge handlingsrommet er vidt, så lenge kravet knytter seg til leveransen. Det er dermed som 

utgangspunkt den forvaltningsmessige fantasien som setter grenser for hvilke kontraktsvilkår 

som stilles. Det kan likevel problematiseres i denne fasen, som for de andre, at manglende 

eksplisitt henvisning til relevante menneskerettighetskrav kan være en praktisk begrensende 

faktor for oppdragsgivere som ikke er helt sikre på at de har hjemmel i regelverket til å opp-

stille krav som skal fremme respekten for menneskerettigheter i leverandørkjeden. 

 

Det er frivillig å stille krav som fremmer respekten for menneskerettigheter i kontraktfasen, jf. 

ordlyden «kan». Det gjør at det blir opp til den enkelte innkjøper eller institusjon å stille sosia-

le noe som kan svekke innlemmelsen av dem på systemnivå. Til sammenlikning har de svens-

ke landstingene koordinert seg og innført en felles, obligatorisk etisk egenerklæring som opp-

dragsgivere må innta i kontraktsvilkårene til anskaffelsen av bestemte høyrisikovarer, som 

tekstiler og medisiner.483 Selv om kravet ikke gjelder for alle innkjøp, gjelder de for alle inn-

kjøp av de oppgitte produktkategoriene, noe som fremmer mer systematisk innlemmelse av 

slike vilkår enn det som er praksis i Norge.  

 

At EU-lovgiver har sett for seg kontraktsvilkårene som den fasen der det særlig kan stilles 

krav om menneskerettigheter, fremgår av de relevante eksemplene som blir gitt i fortolk-

ningsmeddelelser og veiledende dokumenter. Som tidligere redegjort for, kan oppdragsgivere 

som utgangspunkt stille kontraktsvilkår om «at [leverandøren] ved udførelsen af kontrakten 

overholder de grundlæggende menneskerettigheder (f.eks. forbuddet mod tvangsarbejde og 

børnearbejde), som er garanteret ved ILO’s grundlæggende konventioner)».484 Etter Kommi-

sjonens forståelse er det også tillatt å oppstille kontraktsvilkår om at tilbyderne skal «betale 

                                                 
483  Methven O’brien, Vander Meulen og Mehra (2016) s. 38 
484  EU-kommisjonen (2010) s. 45 
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producenterne en pris, der tillader dem at dække deres udgifter til bæredygtig produktion, som 

f.eks. anstændige lønninger og arbejdsforhold for de berørte arbejdstagere, miljøvenlige pro-

duktionsmetoder og forbedringer af produktionsprocessen og arbejdsforholdene».485 Det er 

særlig krav om fairtrade-produkter som er relevante, jf. fortalen punkt 97(1). At oppdragsgi-

vere kan stille kontraktsvilkår om overholdelse av nasjonal miljø-, sosial- og arbeidslovgiv-

ning, må anses lovlig, i lys av artikkel 18 nr. 2. En slik slutning har støtte i juridisk littera-

tur.486 Oppdragsgiver kan stille krav om «der skal fremme lige muligheder for mænd og kvin-

der eller etnisk og racemæssig mangfoldighed» og «lige adgang for handicappede».487  

 

Med hensyn til krav som kan være ulovlige, har EU-kommisjonen vektlagt begrensningen 

som ligger i tilknytningsvilkåret, se punkt 3.3. Veiledningen fra EU-kommisjonen lister opp 

blant annet at krav om a) ansettelser i forbindelse med en annen kontrakt, b) begrensninger på 

hva kontrahenten kan gjøre i forbindelse med en annen kontrakt og c) bestemmer at leverand-

øren skal bidra økonomisk til et bestemt formål er ulovlige.488 Tilknytningsvilkåret vil også 

her, som i de andre fasene, kunne sette begrensninger på krav om en bestemt organisering av 

virksomheten. I en Kommisjonsveiledning er det uttalt at sammenliknet med å innføre krav 

om overholdelse av ILOs kjernekonvensjoner,  

 

forekommer [det] vanskeligere at indføre kontraktbestemmelser vedrørende udførelses-

formen i forbindelse med indkøbskontrakter, idet indførelse af bestemmelser, der kræ-

ver ændring af organisationen, strukturen eller politikken i en virksomhed, der er etable-

ret i en anden medlemsstat, kan være diskriminerende eller udgøre en uberettiget hind-

ring for samhandelen.489  

 

Tilknytningsvilkårets grense mot å stille generelle krav om organiseringen eller politikken til 

virksomheten, blir her knyttet til hensynet til ikke-diskriminering og fri bevegelse av varer. 

Dette hensynet veier tungt i EU-retten, jf. TEU artikkel 3 punkt 3. Men dersom det hadde vært 

mulig å stille krav om selskapsorganisering, kunne det tenkes at oppdragsgivere kunne mins-

ket noe av risikoen med komplekse og uoversiktlige leverandørkjeder.  

 

Et spørsmål er hvilke kontraktskrav oppdragsgiver kan stille om bruk av bærekraftstandarder. 

Den vide ordlyden i artikkel 70 og FOA § 19-1(1) taler for at det kan være lovlig å oppstille 

krav at leverandøren må implementere ISO 26000 eller 20400 i tilknytning til den konkrete 

                                                 
485  EU-kommisjonen (2010) s. 32 
486  Dragsten (2013) s. 414; Arrowsmith (2009) s. 161 
487  KOM(2001) 566 s. 33; Direktiv 2014/24/EU fortalen punkt 98(2) 
488  EU-kommisjonen (2010) s. 43 
489  COM(2001) 566 s. 33; EU-kommisjonen (2010) s. 45 
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kontraktsoppfyllelsen. Hensynet til å fremme respekt for menneskerettigheter i leverandørkje-

den tilsier også at det er tillatt å oppstille krav om at leverandøren må følge, implementere og 

rapportere på oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, 

i tilknytning til oppfyllelsen av kontrakten.  

 

Etter min tolkning av tilknytningsvilkåret og forbudet mot krav om generell politikk, må det 

likevel skilles mellom krav om at leverandørene skal følge en ISO-standard eller FNs veile-

dende prinsipper i den spesifikke kontrakten og krav om at de må følge standardene generelt, 

sertifisere seg eller bli medlem i en bestemt organisasjon. Etter min vurdering vil det ikke 

være innenfor det rettslige handlingsrommet å stille krav om at leverandøren må følge opp 

standardene eller prinsippene i hele sin virksomhet.490 Også et krav om at leverandøren må 

sertifisere seg med SA8000 eller andre kvalitetssikringssystemer kan være problematisk. 

Grunnen er at det kan kreve en endring av «organisationen, strukturen eller politikken i en 

virksomhed» på et mer generelt nivå, siden ordningen gjelder hele leverandørens virksomhet 

og ikke er begrenset til varen som skal leveres i henhold til kontrakten. Selv om det er lov å 

stille krav om SA8000 som kvalifikasjonskrav, og dermed belønne de leverandører som har 

valgt å sertifisere seg, kan oppdragsgiver etter min forståelse ikke kreve at leverandørene ser-

tifiserer seg i løpet av perioden for kontraktoppfyllelse.  

 

5.6.2.1 Oppfølging og kontroll 

Utfordringene med hensyn til kontroll bringer på det rene en rekke praktiske utfordringer med 

hensyn til oppfølging av kontraktsvilkårene. Det hjelper lite å formulere vidtgående kon-

traktsvilkår, dersom eventuelle menneskerettighetsbrudd eller mangel på etisk drift ikke opp-

dages eller følges opp. Den vide ordlyden i artikkel 70 og FOA § 19-1(1) taler for at det kan 

være lovlig å oppstille krav om revisjoner, overvåkning, fabrikkbesøk og rapportering av 

menneskerettighetsarbeidet og situasjonen under kontraktsoppfyllelsen. Oppdragsgivere som 

ønsker kontroll med overholdelsen av rettighetene, bør derfor kombinere krav om respekt for 

bestemte menneskerettigheter, eller implementering av sosiale retningslinjer med systemer for 

oppfølging og revisjon.491 Initiativ for etisk handel har for eksempel formulert et kontraktsvil-

kår om oppfølging som angir at forpliktelsen til å etterleve grunnleggende menneskerettighe-

ter skal dokumenteres ved egenrapportering, oppfølgingssamtaler eller kontroll av arbeidsfor-

holdene.492  

 

Kostnadene ved slik oppfølging kan tenkes å bli et tema i praksis, men det kan prises inn av 

leverandørene, eller oppdragsgivere kan si seg villig til å betale for dem. Hvorvidt egenrapp-

                                                 
490  Martin-Ortega og Methven O’brien (2017) s. 73 
491  Howe (2011) s. 24 
492  IEH (2017b) 
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orter eller revisjonsrapporter faktisk er egnet til å avdekke risiko for, eller eksisterende, kren-

kelser av menneskerettigheter er et empirisk spørsmål.  

 

5.6.3 Forholdsmessighetsprinsippet som begrensende faktor? 

Forholdsmessighetsprinsippet vil gjelde for alle kontraktsvilkår som blir stilt av offentlige 

myndigheter. Det er den generelle EU-rettslige forholdsmessighetsvurderingen som skal leg-

ges til grunn for vurdering av kontraktsvilkår, jf. oppgavens punkt 2.3.2. Der er dermed ikke 

en snever vurdering av kontraktens verdi og varighet som skal legges til grunn ved vurde-

ringen av hvorvidt kontraktsvilkåret er gyldig. Det gjør forholdsmessighetsvurderingen for 

menneskerettighetskrav i kontraktsvilkårene, og dermed handlingsrommet, videre enn for 

kravspesifikasjoner og kvalifikasjonskrav.493 Vurderingstemaet blir da hvorvidt kontraktsvil-

kåret er egnet og nødvendig for å oppnå det offentlig bestemte målet, opp mot statens egende-

finerte beskyttelsesnivå. At Direktivet henviser til ILO-konvensjonene i fortalens punkt om 

kontraktsvilkår (punkt 98(2) og 99) og de ansattes «helbred», underbygger denne slutningen. 

Det samme gjør en lesning av artikkel 70 i lys av artikkel 18 nr. 2. Som vist i punkt 2.3.2 og 

4.3 taler en rekke EU-rettslige kilder for at det oppstilles en høy terskel for å anse krav om 

menneskerettigheter som uforholdsmessige, også ved vurdering in stricto sensu.  

 

5.6.4 Kontraktsregulering av underleverandører  

Som nevnt kan lange, komplekse og useriøse leverandørkjeder gjøre det vanskeligere å få 

kontroll over menneskerettighetssituasjonen. Viktigheten av kontroll med leverandørkjeden 

blir understreket artikkel 71 nr. 1, som angir at nasjonale myndigheter sikrer «passende tiltak» 

for å sikre at også underleverandørene overholder forpliktelsene som følger av artikkel 18 nr. 

2.494 Bestemmelsen om underleverandører er ny, og styrker den rettslige statusen til krav som 

relaterer seg til leverandørkjeden.495 I Direktivets fortale 105(1) understrekes det hvor viktig 

det er at også underleverandører overholder «miljø-, social- og arbejdsmarkedslovgivning» i 

henhold til artikkel 18 nr. 2. Jeg har tidligere drøftet reglene om avvisning i tilknytning til 

underleverandører. Anskaffelsesreglene oppstiller også to regler som spesifikt gjelder under-

leverandører i kontraktsfasen; retten til å be om informasjon, og retten til å begrense antall 

ledd i leverandørkjeden. 

 

Reglene om underleverandører har blitt kritisert i litteraturen. Outhwaite og Martin-Ortega 

beskriver en «missed opportunity in this regard is to have included a reference to the respon-

sibility of suppliers to exercise due diligence over their subcontractors, that is due diligence in 

                                                 
493  Martin-Ortega, Outhwaite og Rook (2015) s. 351–352 
494  Min oversettelse av «passende foranstaltninger» i den danske versjonen, og «appropriate action» i den eng-

elske versjonen.  
495  Barnard (2017) s. 241 
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their supply chain».496 Det ville ifølge dem ha gitt myndighetene økt innflytelse over verdi-

kjeden og produktene som de kjøper, i tillegg til å speile utviklingen som har skjedd på sam-

funnsansvars- og næringsliv- og menneskerettigheter-feltet.497 Selv om verken Direktivet eller 

forskriften oppgir et slikt obligatorisk krav, viser jeg til tidligere drøftelse om at det er innen-

for oppdragsgiveres rettslige handlingsrom å stille krav om due diligence-systemer i kontrak-

ten. En obligatorisk bestemmelse om due diligence kunne i enda større grad bidratt til gjen-

nomsiktighet i leverandørkjeden, som kunne bidratt til å håndtere menneskerettighetsproble-

matikk.   

 

5.6.4.1 Informasjon om underleverandørene 

Artikkel 71 nr. 2 (FOA § 19-2(1)) angir at oppdragsgiver «kan» be tilbudsgiveren oppgi hvil-

ke deler av kontrakten det planlegges med at underentreprenører skal utføre, og hvilke under-

entreprenører som planlegges brukt. Selv om bestemmelsen bruker ordlyden «entreprenører», 

legges til det grunn at et slikt krav også kan gjelde ordinære vareunderleverandører, fordi di-

rektivet legger opp til nasjonal utvidelse.498 Begrepet «leverandører» benyttes i den norske 

forskriften. Ifølge den norske veilederen kan opplysningene skrives inn i kontrakten eller ang-

is som vedlegg til den.499 Slik informasjon kan bidra til at leverandørkjeden blir mer gjennom-

siktig.500 På den annen side er det begrenset hva oppdragsgiver kan gjøre med kontaktinfor-

masjonen når den er gitt etter at kontrakten er tildelt. Det kan likevel gjøre det lettere å følge 

opp eventuelle kontroller i etterkant, når tilbyderne må kartlegge leverandørkjeden. Bestem-

melsen gir et kan-skjønn til oppdragsgivere, noe som kan begrense den faktiske anvendelsen 

av retten til å be om en slik oversikt.  

 

Artikkel 71 nr. 5(1) (FOA § 19-2(4)) går lengre enn nr. 2 og den tilsvarende bestemmelsen i 

2004-direktivet (artikkel 25). Den oppstiller en plikt for oppdragsgiverne til å be om identite-

ten til underleverandørene dersom kontrakten gjelder bygge- og anleggsarbeider og tilhørende 

tjenesteytelser.501 Det inkluderer opplysninger om navn, kontaktopplysninger og juridiske 

representanter for underleverandørene, og det legges til grunn at det kan bes om tilsvarende 

informasjon etter nr. 2. Dersom oppdragsgivere hadde hatt plikt til å be om identiteten til, og 

representantene for, underleverandører i ordinære varekontrakter også, kunne det bidratt til 

enda mer gjennomsiktighet i leverandørkjeden, og styrket menneskerettighetsvernet. 

 

                                                 
496  Outhwaite og Martin-Ortega (2016) s. 28 
497  Outhwaite og Martin-Ortega (2016) s. 28 
498  Dragsten (2013) s. 337; Direktiv 2014/24/EU artikkel 71 nr. 5(5) 
499  Nærings- og fiskeridepartementet (2017b) s. 213 
500  Howe (2011) s. 30; Barnard (2017) s. 242 
501  FOA § 19-2(4); Beckers (2016) s. 2017 
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5.6.4.2 Begrensning i antall leverandørledd 

Dersom kontrakten gjelder bygg- og anlegg og renholdstjenester, er oppdragsgiver pliktig til å 

kreve at det kun er maksimalt to ledd i leverandørkjeden, jf. FOA § 19-3(1). I NOU-en foreslo 

mindretallet å innføre en generell begrensning på antall leverandørledd til tre ledd, fordi «[j]o 

færre ledd i leverandørkjeden, jo enklere er det å føre kontroll og ha kommunikasjon med de 

enkelte leddene».502 Flertallet var enige og «erkjente sammenhengen mellom lange leveran-

dørkjeder og useriøsitet i arbeidslivet», men mente en slik begrensning krevde en større de-

batt, og nyansering med hensyn til ulike tiltak og forhold i ulike bransjer.503 Begrensningen 

for type kontrakt ble dermed stående. Kontraktbestemmelsen i artikkel 70 (FOA § 19-1(1)) 

synes likevel å åpne opp for at det er innenfor oppdragsgiveres rettslige handlingsrom å stille 

krav om begrensning i antall leverandørledd også for varekontrakter. Det er på den annen side 

ingen garanti for overholdelse av menneskerettigheter.  

 

5.6.5 Fordeler og ulemper med kontraktregulering av menneskerettighetshensyn 

En åpenbar fordel ved å stille menneskerettighetskrav som kontraktsvilkår er at det overfor 

leverandørene vil tydeliggjøre oppdragsgiverens forventninger for kontraktsoppfyllelsen om 

at overholdelse av menneskerettigheter er en del av kontraktsoppfyllelsen.504 Det kan gi et 

kraftig virkemiddel for å fremme respekten for menneskerettigheter, fordi det gir sanksjons-

muligheter dersom det fastslås mislighold av kontrakten i løpet av oppfyllelsestiden.505 Kon-

traktsbrudd som har medført heving kan også brukes som avvisningsgrunn i senere kontrakter, 

noe som kan gi et kraftig insentiv til å unngå brudd på kontraktsvilkår.506 Kunnskapen om at 

manglende overholdelse kan utgjøre et vesentlig mislighold som kan føre til heving av kon-

trakten, og som videre kan medføre at leverandøren blir utestengt fra kontrakter med det of-

fentlige i fremtiden, kan være et effektivt insentiv for å sikre overholdelse med kontraktsvil-

kårene.507 I praksis kan det hende at oppdragsgiver likevel ikke ønsker å bryte kontrakten ved 

funn av krenkelser eller problematiske forhold. Muligheten for å jobbe aktivt med menneske-

rettighetsproblematikk der det har oppstått kan gjøre at oppdragsgiver velger å bli i kontrakts-

forholdet.508 Sanksjonsmuligheten kan da gi leverandørene insentiv til å arbeide aktivt med 

menneskerettighetsproblematikk i virksomheten sin eller hos underleverandørene.  

 

                                                 
502  Prop. 51 L (2015–2016) s. 46, se også s. 54. 
503  Prop. 51 L (2015–2016) s. 47 
504  EU-kommisjonen (2010) s. 43 
505  Howe (2011) s. 29 
506  Direktiv 2014/24/EU artikkel 57 nr. 4(1) g og FOA § 24-2(2) f 
507  Beckers (2016) s. 228. Tidsrammen for utestengelse følger av FOA § 24-6, og gjelder for 3 år, jf. FOA § 24-

6(2), jf. FOA § 24-2(2) f, jf. Direktiv 2014/24/EU artikkel 57 nr. 7.  
508  Solli (2017) 
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Oppdragsgiver har kun mulighet til å sanksjonere eventuelle brudd på kontraktsvilkår etter at 

tilbyderen er valgt, og kontrakten er inngått. At leverandøren lover å overholde kontraktsvil-

kårene kan heller naturligvis ikke gi uttelling i tildelingsfasen, jf. fortalen punkt 104(1). For å 

fremme respekten for menneskerettigheter på en helhetlig måte, bør oppdragsgivere derfor 

både anvende kontraktsvilkår og stille krav og kriterier som får anvendelse i tildelingsfasen av 

anskaffelsesprosessen.  

 

5.6.6 Oppsummering 

Oppdragsgivere har stor handlefrihet til å fastsette kontraktsvilkår som fremmer respekt for 

menneskerettigheter, innenfor tilknytningsvilkåret. Handlingsrommet i denne fasen er videre 

enn for kravspesifikasjonen, med hensyn til begrensningen som kan følge av forholdsmessig-

hetsprinsippet. Utfordringen med kontraktsvilkår er at de gjelder etter at kontrakten er inngått. 

Oppdragsgivere bør derfor kombinere vilkår med krav og kriterier som kan sikre at tilbyderne 

er i stand til å levere etiske varer, i for eksempel minimumskrav eller kvalifikasjonskrav. Vil-

kårene er likevel begrenset til den konkrete kontrakten, og gir ikke rettigheter til berørte tred-

jepersoner. Det begrenser det overordnede og helhetlige potensialet for å fremme respekten 

for menneskerettigheter gjennom kontraktsvilkår.  

 

6 Avslutning 

6.1 Oppsummering av funnene 

Det overordnede formålet med oppgaven har vært å kartlegge hvilket rettslige handlingsrom 

norske offentlige oppdragsgivere har til å fremme respekten for menneskerettigheter i anskaf-

felsen. Analysen av EØS-retten og de norske rettskildene har vist at offentlige oppdragsgivere 

har et vidt handlingsrom til å fremme respekten for, og hensynet til, menneskerettigheter. Det 

gjelder alle fasene av anskaffelsesprosessen som jeg har behandlet. Sammenliknet med tidli-

gere fremstår dagens regelverket som mer åpent og egnet (se punkt 6.2) for å ivareta mennes-

kerettighetshensyn, særlig i lys revisjonsformålet om å legge til rette for bruk av anskaffelser 

for å fremme «felles samfunnsmål», og koblingen til bærekraftmålet i TEU art. 3 og EU-

domstolens rettspraksis. Men forbedringene er etter mitt syn mest fremtredende i begrensede 

deler av regelverket, for eksempel ved bruken av merkeordninger (som igjen gjelder for et 

begrenset antall produkter), avvisningsreglene, og retten til å be om utbytting av underleve-

randører og informasjon om leverandørkjeden. Et eksempel på et område der potensialet er 

uutnyttet, er muligheten til å benytte sosiale livssyklusvurderinger.  

 

En begrensende faktor er det i stor grad overlatt til den enkelte innkjøper å fremme respekten 

for menneskerettigheter. De manglende referansene til menneskerettigheter i direktivet og 

forskriften, og tilhørende veiledende rettskilder, gjør det ofte til et spørsmål om tolkning av 

hvorvidt det er tillatt å stille menneskerettighetskrav eller ikke, og hvilke krav man kan stille. 

Direktivet gir eksempler på forhold innad i EU og mellom medlemsland, men det er lite hen-
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visning til tredjeland, der mye av menneskerettighetsproblematikken oppstår. Det er som regel 

fokus på ILOs kjernekonvensjoner, som gjelder ansatte. Hensynet til ivaretakelse av andre 

menneskerettigheter og til personer som ikke er ansatt i forbindelse med produksjonen av va-

ren, eller på produksjonsstedet, er fraværende. På bakgrunn av dette fremstår reglene som lite 

tilpasset til å håndtere komplekse verdikjeder, der selvstendige underleverandører eller produ-

senter krenker menneskerettighetene. Et av mine funn er imidlertid at dagens regelverk åpner 

for at oppdragsgiver kan stille krav knyttet til forhold som har en side til leverandørenes gene-

relle virksomhet, og som gjelder personer som ikke er ansatt i produksjonen av varen som 

bestilles. De norske forarbeidene støtter en slik tolkning, fordi de vektlegger fleksibilitet for 

oppdragsgivere når det gjelder hvilke hensyn som kan tas. Samtidig som dette er en styrke 

ved dagens regelverk, kan mangelen på tydelig veiledning og henvisning til menneskerettig-

heter i rettskildene kan i praksis medføre at handlingsrommet som finnes ikke blir brukt, selv 

om formålet med direktivrevisjonen var å fremme «felles samfunnsmål». 

 

Tilknytningskravet er den klareste rettslige begrensningen for oppdragsgivere. Mine drøftelser 

og funn gir likevel grunnlag for en vid tolkning av vilkåret, noe som gir et stort handlingsrom 

for offentlige oppdragsgivere. Det er også grunnlag for en høy terskel for å anse et krav eller 

kriterium som uforholdsmessig. Krav som direkte diskriminerer leverandører eller på nasjo-

nalt grunnlag, kan likevel komme i for stor spenning til EØS-reglene om fri bevegelse. 

 

Det norske formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser legger, slik jeg tolker det, til 

rette for fleksibilitet og rom for å stille krav om respekt for menneskerettigheter, og er etter 

min drøftelse ikke en rettslig skranke mot å stille sosiale krav. Hensynet til å inkludere små- 

og mellomstore bedrifter kan derimot komme i spenning til målet om å benytte anskaffelsene 

til felles samfunnsmål, men det mangler empiri for kunne si noe om effekten i praksis. 

 

Innføringen av LOA § 5 gir et nytt og kraftig insentiv til norske oppdragsgivere om å fremme 

respekten for menneskerettigheter. Bestemmelsen er et viktig tolkningsmoment, som under-

støtter bruken av krav og kriterier om menneskerettigheter for norske oppdragsgivere. I norsk 

rett har det blitt et tydeligere rettslig handlingsrom for å stille slike krav og kriterier, sammen-

liknet med den tidligere rettstilstanden.  

 

I politiske dokumenter og kommisjonsmeddelelser sendes det sterke signaler om målet om å 

anvende offentlige anskaffelser til å fremme felles samfunnsmål, herunder respekten for men-

neskerettigheter. Den politiske konteksten har altså endret seg. Men det er en dissonans mel-

lom de ambisiøse politiske og rettslige målene om bærekraftig utvikling, produksjon og for-

bruk, og beskyttelse av menneskerettigheter, og det ambisjonsnivået som regelverket legger 

opp til. Det er i stor grad frivillig å stille krav som fremmer respekt for menneskerettigheter. 

Det svekker gjennomføringskraften av de ambisiøse målene på systemnivå.  
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6.2 Er anskaffelsesregelverket egnet til å fremme 

menneskerettighetshensyn? 

Anskaffelsesregelverket fremstår som egnet for å fremme respekten for menneskerettigheter, 

fordi oppdragsgivere kan påvirke leverandører og verdikjeder direkte. Som vist i oppsumme-

ringen, har oppdragsgivere et stort handlingsrom innenfor de enkelte fasene. Gjennom sin 

markedsposisjon og rolle som kunde kan det offentlige påvirke leverandørene til å ta mer hen-

syn til menneskerettigheter.509 Kontrakter kan være effektive styringsmidler,510 fordi de tilla-

ter direkte påvirkning av aktørene i markedet, uten at myndighetene må gå veien om en mulig 

komplisert lovgivningsprosess.511 De er heller ikke begrenset av jurisdiksjonsproblematikk på 

samme måte som i lovgivning, slik at de i større grad kan påvirke forholdene i andre land.512 

De kan anvendes på alle nivåer i forvaltningen, på både mindre og større kontrakter.  

 

På den annen side har det blitt argumentert for at anskaffelsesreglene ikke er egnet til å ivareta 

sosiale hensyn, fordi de ikke knytter seg til anskaffelsens funksjonelle mål.513 De kan heller 

anses som en regulering som kan hindre konkurransen unødig, og gi mindre effektiv bruk av 

det offentliges ressurser.514 Slike argumenter bygger tilsynelatende på en snever forståelse av 

både effektivitetsbegrepet og konkurransebegrepet (med hensyn til kostnader og at antallet 

leverandører som deltar er en verdi i seg selv). Dette illustrerer at det kan være ulike syn på 

hva som er oppdragsgivers rolle i anskaffelsen, om det er å være en markedsaktør eller en 

regulator.515 Men dette synet er altså ikke i tråd med signalene som er sendt fra EU-lovgiver 

og fra norske lovgiver, eller FN gjennom bærekraftsmålene. 

 

Det er imidlertid visse begrensinger i mulighetene for å bruke anskaffelsesreglene, slik de nå 

er utformet, for å fremme respekten for menneskerettigheter. Tilknytningskravet og kontrakts-

formatet begrenser muligheten for å gjennomføre overordnede og holistiske tiltak. Det gjør 

regelverket mindre egnet til å gjennomføre strukturelle og helhetlige reformer. Siden kravene 

og kriteriene kun gir plikter og rettigheter for partene i den konkrete anskaffelseskontrakten, 

begrenses nedslagsfeltet for menneskerettighetshensyn i anskaffelsene. De omfatter også kun 

de leverandørene og underleverandørene som velger å inngå kontrakter med det offentlige.516 

                                                 
509  Wiesbrock (2013) s. 128 
510  Effektive i betydningen bidrar til å oppnå formålet med reglene, eller formålet med revisjonen av dem; Ar-

rowsmith og Kunzlik (2009a) s. 4; Burgi (2010) s. 110. 
511  Beckers (2016) s. 210 og 213 
512  Beckers (2016) s. 210 
513  Graells (2015) vii 
514  Graells (2015) s. 68–70, s. 84–86 
515  Semple (2016) s. 70; Henty (2006) s. 221; Graells (2015) vii; McCrudden (2004) s. 258 
516  Howe (2011) s. 31 
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Det begrenser hvor helhetlig politikken kan gjennomføres, sammenliknet med regulering som 

gjelder på tvers av alle aktørene i en bransje.517 

 

Private aktører står friere til å avtale kontraktsvilkår enn det offentlige oppdragsgivere gjør. 

Mens de har mulighet til å inngå svært langsiktige kontrakter med langsiktige mål om bære-

kraft,518 der aktørene har tillit til at de forblir i avtaleforholdet, er offentlige oppdragsgivere 

pliktige til å lyse ut oppdraget må nytt, eller etter en bestemt tid.519 Det gjør det offentliges 

handlingsrom til å styre langsiktig og overordnet gjennom kontraktene noe begrenset i anskaf-

felsesprosessen, sammenliknet med en situasjon der begrensningene ikke gjaldt.520 Beckers 

har derfor argumentert for at det må skje endringer i regelverket, slik at det blir mer egnet til å 

fremme bærekraftshensyn. Det kan argumenteres for at tilknytningsvilkåret er så begrensende 

at å fjerne det vil kunne legge bedre til rette for å fremme respekten for menneskerettigheter.  

 

Fordi kontraktene kun gjelder mellom partene, gir de i utgangspunktet ikke rettigheter til de 

tredjepersonene som er ment å bli ivaretatt gjennom vilkårene om respekt for menneskerettig-

heter. Mangelen på et effektivt botemiddel521 kan gjøre det vanskeligere å håndheve rettighe-

ter for de personene som er gjenstand for en krenkelse, eller risikerer å bli det.522 Sanksjonene 

ved manglende oppfyllelse av krav og kriterier er også annerledes enn sanksjonene ved brudd 

på en lov. De er begrenset til for eksempel avvisning, retteforsøk, heving av kontrakten eller 

erstatningssøksmål fra staten, fremfor erstatning for ofrene for menneskerettighetsbrudd som 

følge av virksomheten til leverandøren eller underleverandører.523 Dersom kontraktsvilkårene 

blir for vagt formulert, kan det også være utfordrende å håndheve dem.524 Bruken av kon-

traktsvilkår kan også medføre risiko for at leverandørene krysser av for overholdelse, mens 

det i realiteten er «fasadepussing».  

 

LOA § 5 pålegger oppdragsgivere å ha rutiner som fremmer respekten for menneskerettighe-

ter. Det kunne ha gitt et bedre grunnlag for å styrke regelverkets egnethet dersom lovgiver i 

større grad gjennom forskriftsreglene hadde gjort det obligatorisk å stille krav som kunne 

                                                 
517  Beckers (2016) s. 211–212 
518  Leverandører (for eksempel Helly Hansen og H&M) og fagforeninger i Bangladesh gikk etter Rana Plaza-

ulykken for eksempel sammen om et bindende regelverk for å gjøre tekstilindustrien tryggere med hensyn til 

helse og sikkerhet, jf. The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. 
519 Beckers (2016) s. 206 og 213 
520  Beckers (2016) s. 221 
521 Jf. også UNGP prinsipp 11 om effective remedy, UNGP (2011) s. 27 
522  Beckers (2016) s. 218–219 
523  Beckers (2016) s. 215. Det kan imidlertid ikke utelukkes at ofrene kan gå til erstatningssøksmål mot leve-

randøren eller det offentlige på annet grunnlag. 
524  Beckers (2016) s. 223 
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fremmet respekten for menneskerettigheter. Siden det i stedet i stor grad fremstår som frivillig 

å stille krav som fremmer respekten for menneskerettigheter, svekkes gjennomslagskraften til 

regelverket.525  

 

Undersøkelser av anskaffelsespraksis i EUs medlemsland viser også at det kan være en rekke 

forhold som svekker anskaffelsesreglenes egnethet til å fremme menneskerettighetshensyn, 

som er i tråd med min analyse når det gjelder norsk rett. En rapport konkluderer med at de 

største svakhetene ved dagens regelverk er mangelen på klare, rettslige krav og politikk over-

for oppdragsgiverne, mangelen på henvisninger til menneskerettigheter utover ILOs kjerne-

konvensjoner, manglende veiledning og trening av oppdragsgivere, manglende overvåkning 

av kontraktsoppfyllelsen, manglende tilgang til rettsmidler for ofrene for menneskerettighets-

brudd og manglende samsvar mellom de overnasjonale politiske målene og den faktiske gjen-

nomføringen av målene.526 Rapporten viser at det er viktig å være bevisst på forhold rundt 

selve reglene, for å realisere potensialet til regelverket. 

 

Anskaffelsesregelverket er ikke egnet til å være det eneste virkemiddelet norske myndigheter 

tar i bruk for å fremme respekten for menneskerettigheter. Men det er ett viktig virkemiddel, 

som kan anvendes bedre enn det gjøres i dag – slik oppgaven belyser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
525  Det kan tenkes plikt på annet grunnlag, selv om det ikke har vært rom for å drøfte det i oppgaven, jf. punkt 

2.4.2 
526  Methven O’brien, Vander Meulen og Mehra (2016) s. 9–10 
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7 Kilderegister 

7.1 Lover og forskrifter 

1935 National Labor Relations Act [USA] 

1992 Lov 29. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i av-

tale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. [EØS-loven] 

1999  Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven] 

2016  Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven, LOA] 

2016  Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser [anskaffelsesforskrif-

ten, FOA] 

2016 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling [Sverige] 

 

7.2 Forarbeider 

Ot.prp. nr. 71 (1997–1998) Om lov om offentlige anskaffelser 

Ot.prp. nr. 62 (2005–2006) Om lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige 

anskaffelser 

NOU 2014: 4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske 

anskaffelsesregelverket.  

SOU 2015: 78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal [Sverige] 

Innst. 358 L (2015–2016) Innstilling fra næringskomiteen om Lov om offentlige anskaf-

felser (anskaffelsesloven) 

Prop. 51 L (2015–2016) Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

Prop 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling [Sverige] 

Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling [Sverige] 

 

7.3 Konvensjoner, traktater og direktiver 

Den europeiske unions men-

neskerettighetscharter 

Den europeiske unions menneskerettighetscharter, Strasbourg 

12. desember 2007 

Direktiv 

2004/18/EF 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. 

Marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgå-

else af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjeneste-

ydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, 

EUT 2004/L134/114 

Direktiv 

2014/23/EU 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. 

februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter, EUT L 

94 

Direktiv 

2014/24/EU 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. 

februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direk-

tiv 2004/18/EF, EUT 2014/L94/65 
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Direktiv 2014/25/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. 

februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kon-

trakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF 

Direktiv 2014/55/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU af 16. 

april 2014 om elektronisk fakturering i forbindelse med of-

fentlige udbud, EUT L 133 

EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

[EØS-avtalen] Porto 2. mai 1992 [lest i EØS-loven]  

FNs barnekonvensjon FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, New 

York 20. november 1989 

ILO-konvensjon nr. 29 Konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid, Genève 28. juni 1930 

ILO-konvensjon nr. 87 Konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisa-

sjonsretten, San Fransisco 9. juli 1948  

ILO-konvensjon nr. 98 Konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg og til å føre 

kollektive forhandlinger, Genève 1. juli 1949 

ILO-konvensjon nr. 100 Konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige 

arbeidere for arbeid av lik verdi, Genève 29. juni 1951 
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