
Offentlighet etter anbudskonkurranse 

 

Spørsmål: 

Vi har hatt en begrenset tilbudskonkurranse for et evalueringsoppdrag (evaluering 
av et finansieringsprogram som vi forvalter). 

En av institusjonene som ikke fikk oppdraget ber oss om å få oversendt det 
vinnende tilbudet. Er dette noe vi skal eller kan gjøre? 

De sier: «Om det er visse opplysninger eller deler som ansees som 
konkurransemessig følsomme eller sensitive regner vi med at dette strykes». 

Men det er ikke umiddelbart klart for oss om det er deler av det vinnende tilbudet 
som vi evt bør stryke. 

Håper dere kan gi oss råd i denne saken. 

  

Svar fra NA: 

Hos oss tar vi kontakt med det selskapet som har vunnet konkurransen, også må de 
sladde dokumentet dersom det kreves innsyn i dokumentasjonen. Vi leverer ikke ut 
noe eller sladder denne type dokumentasjon, rett og slett fordi vi ikke vet hva som 
er/kan være forretningsmessige hemmeligheter etc. Det må nesten selskapet selv 
bedømme.   

-  Justisdepartementet har en tolkningsuttalelse om dette: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/forvaltningsret
t/tolkningsuttalelse-om-offentleglova/-23---vurdering-av-sporsmal-om-unntak-
fr.html?id=635390  
…og noe av kjernen i den uttalelsen er: Kjerneområdet for teieplikt etter § 13 
fyrste ledd nr. 2 er næringsopplysningar som andre kan ha nytta av i eiga 
verksemd, altså forretningsløyndomar i meir tradisjonell forstand. Ved tilbod om 
levering av fysiske varer vil opplysningar om produksjons-metodar og nye produkt 
som er under utvikling, vere typiske døme. Ved tilbod om levering av tenester kan 
det i tillegg dreie seg om informasjon om strategiar og liknande, og ved oppdrag 
som gjeld bygging og anna entreprenørarbeid, kan opplysningar om 
arbeidsteknikkar vere å rekne som forretningsløyndomar. Vidare kan informasjon 
om marknadsanalysar, økonomiske utrekningar og prognosar, konkrete 
forretningsstrategiar og liknande ha ein slik karakter at konkurrentar kan utnytte 
dei. 
  
Dere kan derfor ta kontakt med vinneren av oppdraget og spørre om det er noe de 
mener er taushetsbelagt. Merk at taushetsplikten gjelder opplysninger, ikke 
dokumenter, så det vil altså være snakk om sladding her. 
   
- Lenke til Difi om anskaffelser: 
http://anskaffelser.no/anskaffelser/fagtema/offentlighet-og-taushetsplikt  
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