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 Deres ref.:    Vår ref.: 2019/0221-6 Saksbehandler: Tor Martin Joramo Sikkeland 

   
Dato: 11.09.2019 

 

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse  

Klagenemndas sekretariat viser til deres klage av 12. mars 2019 på offentlig anskaffelse av 

innbyggerapplikasjon med tilhørende portal for Sandefjord kommune. Vi har besluttet å 

avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. forskrift om 

klagenemnd for offentlige anskaffelser § 9. Grunnen er at klagen klart ikke kan føre frem.  

Saken gjelder en konkurranse som Sandefjord kommune gjennomførte, hvor kommunen 24. 

januar 2019 inviterte fire leverandører til å levere tilbud på en anskaffelse av en 

innbyggerapplikasjon med tilhørende portal for Sandefjord kommune. 

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved at konkurransen var proforma og at 

intensjonen hele tiden var å tildele kontrakten til valgte leverandør. Klager har vist til en rekke 

forhold som er ment å underbygge dette.  

Innklagede har på sin side bestridt at konkurransen var proforma, og redegjort for den 

prosessen som har vært.  

Slik saken er opplyst er det etter sekretariatets syn helt klart ikke bevismessig dekning for 

klagers anførsel. Klagers anførsel kan derfor klart ikke føre frem. 

 

Klageadgang:  

Dere kan klage på avvisningsvedtaket til klagenemndas leder, som i så fall vil avgjøre om 

klagen likevel skal behandles av klagenemnda. Klagenemndas leder kan bare ta stilling til de 

faktiske forholdene som er vurdert i denne avvisningen, og det er ikke anledning til å fremme 

nye rettslige anførsler/påstander. Det holder derfor at du informerer sekretariatet om at du 

påklager avvisningsvedtaket. 

En slik klage må foreligge senest tre virkedager etter at dere er blitt kjent med vårt 

avvisningsvedtak. Med virkedager menes her alle dager unntatt lørdager, søndager, offentlige 

helligdager og offentlige fridager. Klagefristen kan ikke forlenges. 
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Jonn Sannes Ramsvik 
Nestleder i sekretariatet 

 

Tor Martin Joramo Sikkeland 
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