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1

Innledning

Helse Bergen HF (heretter "Helse Bergen") har anmodet Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
(heretter "Simonsen Vogt Wiig") om å vurdere anskaffelsen av elektro- og teleinstallasjoner til nytt
senter for barn, unge og psykosomatisk medisin på Haukeland i Bergen i 2011. Kontrakten ble inngått
med det bulgarske selskapet Enemona JSC (heretter "Enemona") 23. februar 2012. Det kom i midten
av juni 2015 frem at Enemona angivelig ikke har betalt sine ansatte i henhold til
Landsoverenskomsten for elektrofagene. Kontrakten med Enemona ble hevet 23. juni 2015.
Denne evalueringsrapporten redegjør for hva Helse Bergen har gjort og vurderer om noe kunne og
burde vært gjort annerledes for å forhindre sosial dumping. Simonsen Vogt Wiig har sett nærmere på
alle deler av prosessen knyttet til anskaffelsen av elektro og teleinstallasjoner for nytt barne- og
ungdomssykehus, herunder:
1. Anskaffelsesfasen (2011-2012)
2. Gjennomføringsfasen, herunder oppfølging og kontrolltiltak (2012-2015)
3. Avslutning av kontraktsforholdet (2015)

2

Hovedkonklusjoner

Simonsen Vogt Wiigs hovedkonklusjon er at Helse Bergen i denne saken har iverksatt de tiltak som er
å forvente av en offentlig byggherre for å forhindre sosial dumping.
I anskaffelsesfasen har Helse Bergen etter vår oppfatning gjort en forsvarlig vurdering av Enemonas
tilbud og av spørsmålet om tilbudet skulle avvises. Vurderingene knyttet til spørsmålet om avvisning
burde imidlertid ha vært nedfelt skriftlig i mer utstrakt grad. Videre skulle informasjon om krav til
lønns- og arbeidsvilkår vært inntatt i konkurransegrunnlaget. Men ettersom lønn- og arbeidsvilkårene
ble gjenstand for en grundig prosess fram mot kontraktsignering, foreligger det ikke noe grunn til å tro
at unnlatelsen av å innta dette i konkurransegrunnlaget har hatt noe å si for den avlønning som faktisk
skjedde.
I gjennomføringsfasen har Helse Bergen etter vår oppfatning ført en nødvendig kontroll av at
Enemona overholdt kravene til lønns- og arbeidsvilkår som var nedfelt i kontrakten mellom partene.
Det ble i kontraktsperioden gjennomført to kontroller av lønns- og arbeidsvilkårene til de Enemonaansatte. I begge kontroller ble det fremlagt dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår var
overholdt.
Helse Bergen har også opptrådt i tråd med lovverket i avslutningsfasen. Helse Bergen har ingen
juridisk plikt til å utbetale lønn direkte til Enemonas ansatte.
I rapporten trekker vi også frem noen hovedområder som Helse Bergen på generelt grunnlag, og
uavhengig denne konkrete saken, bør jobbe videre med i et systematisk arbeid for å forhindre sosial
dumping.
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3

Vår mandat og arbeid med rapporten

3.1

Mandatet

I mandatbrev av 1. juli 2015 er vårt mandat angitt som følger:
"Hovedformålet med evalueringen er å undersøke om helseforetaket iverksatte tiltak innen det
som er å forvente av en offentlig byggherre for å forhindre sosial dumping i alle fasene av
anskaffelsen. Evalueringen skal trekke frem eventuelle læringspunkt for fremtidige
anskaffelser."
I vurderingen av om Helse Bergen iverksatte nødvendige tiltak har vi lagt til grunn den forståelse av
begrepet sosial dumping som blant annet regjeringen har lagt til grunn: "Med sosial dumping menes at
utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår
enn norske arbeidstakere."1
Vi har ikke foretatt en anskaffelsesrettslig vurdering av om Enemona eller Enemonas tilbud kunne
eller skulle vært avvist på grunn av andre forhold enn de som relaterer seg til sosial dumping. Vi har
heller ikke vurdert de rene entrepriserettslige aspektene ved gjennomføringen og avslutningen av
kontrakten.
Vi har videre ikke foretatt noen selvstendig undersøkelse av om Enemona rent faktisk har underbetalt
sine medarbeidere, men har i denne sammenheng lagt til grunn de opplysninger som Enemonas
arbeidstakere har gitt til media og til Arbeidstilsynet. Fra Arbeidstilsynets tilsynsrapport2 siteres:
"Det opplyses om lønninger fra januar til april fra ca 690 til 750 euro, noe som tilsvarer en
månedslønn på mellom 6400 kr til 7000 kroner i måneden. I mai har arbeidstakerne opplyst at
de har fått utbetalt ca 2000 norske kroner og i juni har ingen arbeidstakere mottatt lønn."
Vi har videre lagt til grunn at et slikt lønnsnivå strider mot de kontraktsforpliktelser Enemona har
påtatt seg overfor Helse Bergen.
3.2

Simonsen Vogt Wiigs arbeid med rapporten

Simonsen Vogt Wiigs arbeid har vært ledet av advokat Arne Oftedal. Advokat Lill Egeland og
advokatfullmektig Martin Jonassen har vært sentrale i arbeidet, men også andre advokater har bidratt.
Arbeidet ble påbegynt ved et oppstartsmøte med Helse Bergen 2. juli 2015.
Simonsen Vogt Wiig har deretter fått tilgang til sakens dokumenter. Dokumentinnhentingen har
skjedd i flere faser; både før og etter gjennomføringen av intervjuene.
Det er gjennomført totalt ni intervjuer. Seks ansatte i Helse Bergen som har hatt befatning med saken
er intervjuet. I tillegg er tre eksterne rådgivere fra OPAK AS (heretter "OPAK") og Advokatfirma
Steenstrup Stordrange DA (heretter "Steenstrup Stordrange") intervjuet. Intervjuene har vært basert på
frivillighet. Det er utarbeidet referat fra samtlige intervjuer. Referatene er fremlagt for og godkjent av
den intervjuede.

1

St.meld. nr. 18 (2007–2008) Arbeidsinnvandring s. 162.

2

Arbeidstilsynets rapport av 15.06.2015
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I den grad denne rapporten bygger på informasjon som har fremkommet i intervjuer har de relevante
delene av utkastet til rapport blitt fremlagt for den intervjuede for eventuell uttalelse.

4

Faktiske forhold

4.1

Om Prosjektkontoret og BUSP

Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (heretter "BUSP") bygges av Helse Bergen som
en del av Haukeland sykehus. Det er et nybygg som bygges i to trinn, der trinn 1 dekker psykiatri,
barnas energisenter, undervisningslokaler og laboratorier for UiB og HiB samt tekniske etasjer. Trinn
1 har et planlagt bruttoareal på 28.133m2 og har en samlet byggehøyde på 9 etasjer. Trinn 2 utgjør nytt
barnesykehus og bygges i forlengelsen av trinn 1. Trinn 1 er for tiden under bygging, trinn 2 er under
planlegging.
Heretter vil prosjektet som gjelder byggingen av trinn 1 omtales som BUSP1-prosjektet. Prosjektet
styres av Prosjektkontoret, som er Helse Bergens byggherreadministrasjon. Prosjektkontoret har 18
ansatte, hvorav fire jobber med anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr.
BUSP1-prosjektet gjennomføres ved delte entrepriser. Helse Bergen utarbeidet en felles Bok 03 for
alle entreprisene, og egne tilbudsinnbydelser for hver entreprise. Konkurransedokumentene er basert
på Prosjektkontorets egne maler og med bistand fra eksterne rådgivere.
Kvalifikasjonskravene med tilhørende dokumentasjonskrav fremgikk av Bok 0 punkt 3.6, og var felles
for alle entreprisene. Følgende krav ble stilt:







Ordnede skatte- og merverdiavgiftforhold (lovpålagt krav)
HMS-egenerklæring (tidligere lovpålagt krav)
Leverandøren skulle være et lovlig etablert foretak
God økonomisk gjennomføringsevne
Velfungerende kvalitetssystem
Sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse

I Bok 0 punkt 3.7 fremgikk det at kontraktene for de fleste entreprisene skulle tildeles til det
økonomisk mest fordelaktige tilbud basert på følgende tildelingskriterier; pris, som var vektet 75 %,
og gjennomføringsevne, som var vektet 25 %. Gjennomføringsevne ble beskrevet slik: "Det kreves at
tilbyder har nødvendig kompetanse og erfaring slik at oppdraget kan gjennomføres på en sikker,
forutsigbar og kvalitetsmessig god måte". Dette tildelingskriteriet skulle dokumenteres ved å legge
frem CV for sentrale prosjektarbeidere med referanser, en fremdriftsplan, en oppdragsbeskrivelse, en
bemannings- og SHA-plan og referanseprosjekter fra de siste 5 år.
NS 8405 gjelder som alminnelige kontraktsbestemmelser for alle entreprisene, med de endringer som
fremgår av Bok 0 punkt 4. Det er ikke tatt inn egne krav om lønns- og arbeidsvilkår i Bok 0. En av de
intervjuede har forklart at Prosjektkontoret ikke har ønsket å gjenta lovkrav i konkurransegrunnlaget,
og dette er hovedgrunnen til at krav til lønn- og arbeidsvilkår ikke ligger inne i standarddokumentene.
4.2

Om OPAKs rolle som SHA-koordinator

OPAK ble tildelt oppdraget som koordinator for utførelse; SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på
BUSP1-prosjektet. En SHA-koordinator skal som utgangspunkt oppfylle de plikter som følger av
3

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN ETAPPE 1 - ANBUDSBESKRIVELSE - BOK 0 – GENERELL
DEL - ALLE ENTREPRISER, datert 10. JUNI 2011
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byggherreforskriften4 §§ 13 flg. Helse Bergen benyttet i tillegg OPAK til kontroll av lønns- og
arbeidsvilkår i BUSP1-prosjektet slik det vil gjøres rede for nærmere nedenfor.
4.3

Anskaffelsesprosessen

4.3.1

Kunngjøring av konkurransen

Konkurransen om elektro og teleinstallasjoner (entreprise K401) ble gjennomført som en åpen
anbudskonkurranse. Anskaffelsen oversteg EØS-terskelverdiene og fulgte lov om offentlige
anskaffelser5 (heretter "LOA") og forskrift om offentlige anskaffelser6 (heretter "FOA") Del I og Del
III.
Helse Bergen kunngjorde konkurransen 28. juni 2011, og tilbudsfristen var satt til 15. september
samme år.
4.3.2

Tilbud mottas

Totalt fem leverandører innga tilbud innen fristen (tilbudspris i parentes):






Enemona JSC (kr. 34 103 611)
YIT AS (kr. 52 331 718)
Profitek AS (kr. 59 999 350)
Thunestvedt AS (kr. 61 077 623)
Otera Delta (kr. 72 581 438)

Det var altså stor spredning i pris, fra 34 til 72 millioner kroner. Enemonas tilbudspris var desidert
lavest, og det nest billigste tilbudet (YIT) var over 50 % dyrere enn Enenomas tilbud.
4.3.3

Evaluering av tilbudene

Tilbudene ble evaluert av ansatte ved Prosjektkontoret. Helse Bergen fikk også bistand fra de eksterne
rådgiverne til å kontrollregne. Helse Bergen reagerte på Enemonas lave tilbudspris, og ønsket derfor å
være ekstra grundige i evalueringen. Prosjektledelsen var også klar over at det ville bli oppfattet som
kontroversielt å tildele til et ukjent bulgarsk entreprenørfirma. Divisjonsdirektør for drift-teknisk
divisjon ble derfor holdt løpende orientert om anskaffelsen. Divisjonsdirektør har også holdt
administrerende direktør og ledergruppen orientert om utviklingen.
Helse Bergen undersøkte først om de formelle kravene i konkurransen var oppfylt og om tilbyderne
oppfylte kvalifikasjonskravene. Dernest ble tilbudene evaluert i forhold til tildelingskriteriene. På
tildelingskriteriet pris poengsatte Helse Bergen tilbudene forholdsmessig ut fra laveste pris. Ved
evalueringen av gjennomføringsevne ble CV for sentrale prosjektarbeidere med referanser, en
fremdriftsplan, en oppdragsbeskrivelse, en bemannings- og SHA-plan og referanseprosjekter fra de
siste 5 år vektet med 5 % hver.
Helse Bergen vurderte det slik at Enemona oppfylte kvalifikasjonskravene og de formelle kravene stilt
i konkurransen. Enemona leverte et grundig dokumentert tilbud.

4

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser av 3. august 2009 nr. 1028 (FOR-2009-08-03-1028)

5

Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (LOV-1999-07-16-69)

6

Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 (FOR-2006-04-07-402)
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4.3.4

Ekstern juridisk bistand hentes inn

Helse Bergen besluttet i forbindelse med evalueringen for å hente inn juridisk bistand, og kontaktet
Steenstrup Stordrange. Steenstrup Stordrange har en rammeavtale om levering av juridiske tjenester til
Helse Vest RHF (heretter "Helse Vest"), som også Helse Bergen kan gjøre avrop på.
4.3.5

Vurdering av om Enemonas tilbud skulle avvises

Steenstrup Stordrange vurderte på vegne av Helse Bergen muligheten for å avvise Enemonas tilbud på
grunn av unormalt lav pris i forhold til ytelsen, jf. FOA § 20-13 andre ledd bokstav c. Helse Bergen
vurderte Enemonas tilbudspris som unormalt lavt i forhold til ytelsen. Steenstrup Stordrange ba om en
redegjørelse fra Enemona i medhold av FOA § 20-14, for å få klarhet i bakgrunnen for denne lave
prisen. Henvendelsen fra Steenstrup Stordrange ble sendt 31. oktober 2011.
I dette brevet redegjør Steenstrup Stordrange for formålet med henvendelsen, og stiller flere konkrete
spørsmål. Et fokus, i tråd med anskaffelsesregelverket, var om Enemona mottok offentlig støtte.
Spørsmålene dreide seg videre om Enemonas evne til å oppfylle kontrakten i henhold til tilbudet. I
tillegg ble følgende spørsmål stilt: "Hvilke lønns- og arbeidsvilkår vil bli lagt til grunn for personell
som skal utføre arbeid for Enemona i forbindelse med eventuell kontrakt med Helse Bergen HF?"
Samtlige av Prosjektkontorets medarbeidere som har vært intervjuet i anledning saken har gitt uttrykk
for at var viktig for Helse Bergen å få bekreftet at Enemona ville oppfylle kravene som ble stilt til
lønns- og arbeidsvilkår.
Enemona besvarte Steenstrup Stordranges brev 7. november 2011. Enemona svarte at selskapet ikke
mottok offentlig støtte. På spørsmålet om lønns- og arbeidsvilkår svarte Enemona følgende:
"Vi vil spesielt understreke at vårt tilbud er i fullt samsvar med forskriftene av den norske
arbeidslovgivning om arbeidstid og helger, tillatt ukentlige og månedlige arbeidsbelastning og vi
har brukt de timesatser som gjelder i Sentral Europa og de land i EU.
Vi er glade for å åpent kunne erklære at når det gjelder betaling vil vi bruke timesatser og vilkår i
samsvar med Landsoverenskomsten for elektrofagene og arbeidsvilkår som kan sammenlignes med
driftsforholdene på objektene som Enemona har i Tyskland."

Helse Bergen og Steenstrup Stordrange ba i en oppfølgningse-post datert 10. november 2011 om
Enemonas svar skal "forstås slik at Enemona ved en eventuell kontrakt med Helse Bergen overholder
lønns- og arbeidsvilkårene i den norske landsoverenskomsten?" Enemona svarte samme dag i e-post
fra en av selskapets jurister. I denne e-posten fremgår følgende:
"Enemona kan bekrefte at selskapet vil følge norsk lovgivning ved utførelsen av kontrakten,
herunder Landsoverenskomsten for elektrofagene 2010-2011."
Etter å ha mottatt e-posten fra Enemona i 11. november 2011 er det ikke mer skriftlig korrespondanse
mellom partene vedrørende Enemonas tilbud. Ansatte ved Prosjektkontoret har i sine intervjuer med
oss forklart at Steenstrup Stordrange på dette tidspunktet vurderte svarene på en slik måte at det ikke
var grunnlag for å avvise Enemonas tilbud.
4.3.6

Tildelingsbeslutning

I og med at Enemonas tilbud ble evaluert som økonomisk mest fordelaktig i henhold til de oppsatte
tildelingskriteriene ble det derfor fattet en beslutning om å tildele kontrakten til Enemona.
Evalueringen ga følgende rangering (totalsum i parentes):
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1. Enemona JSC (440)
2. Profitek AS (336)
3. YIT AS (299)
4. Thunestvedt AS (259)
5. Otera Delta (231)
Tildelingen ble meddelt tilbyderne per brev 2. desember 2011 fra Helse Bergen. I meddelelsen
fremgår de ulike entreprenørenes poengsum og at klagefristen settes til 12. desember 2011.
4.3.7

Informasjon til øvrige tilbydere

Helse Bergen mottok 7. desember 2011 en innsynsbegjæring per e-post fra en av de norske
entreprenørene som innga tilbud i konkurransen, M. Thunestvedt AS. Vi har forstått det slik ut fra våre
intervjuer med de involverte prosjektmedarbeiderne i Helse Bergen at det kom flere reaksjoner på
tildelingen, men at disse var av mer uformell karakter.
Helse Bergen ønsket å være åpne om prosessen og kalte alle entreprenørene som hadde deltatt i
konkurransen inn til et møte 16. desember 2011. De fire norske entreprenørene deltok, men Enemona
stilte ikke. Tilstede i dette møtet var også en representant fra NELFO (bransje- og
arbeidsgiverforening i Norsk Teknologi – tilsluttet NHO). Helse Bergen utarbeidet i ettertid et referat
fra møtet, hvor det fremgår at Helse Bergen redegjorde for evalueringsprosessen og hvordan Helse
Bergen hadde avklart bakgrunnen for Enemonas lave pris. Det ble i møtet opplyst at Enemona hadde
bekreftet at selskapet skulle følge Landsoverenskomsten for elektrofagene. Helse Bergen gjorde
tilbudet fra Enemona, samt korrespondansen mellom Steenstrup Stordrange og Enemona elektronisk
tilgjengelig for de andre entreprenørene. Det ble satt en ny klagefrist, 22. desember 2011.
Samme dag som møtet med de norske entreprenørene ble avholdt fikk Helse Bergen en forespørsel fra
EL & IT Forbundet (et LO-forbund som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og
elinstallasjonsbransjen) om å avholde møte vedrørende tildelingen av kontrakten til Enemona, og
særlig sikringen av de bulgarske elektrikernes lønns- og arbeidsvilkår. Et slikt møte ble ikke avholdt.
4.3.8

Behandling av klager på tildelingen

Helse Bergen mottok to klager på tildelingen innen klagefristen fra YIT og Profitek, henholdsvis 21.
og 22. desember 2011. De delene av klagene som angikk Enemona gikk på selskapets angivelige
manglende oppfyllelse av kravet til sentral godkjenning i aktuell tiltaksklasse. Begge klagene ble
besvart av Steenstrup Stordrange på vegne av Helse Bergen 24. januar 2012.
4.3.9

Dialog med Helse Vest

Helse Vest ba i desember 2011 om en nærmere redegjørelse for Enemona-saken. Innkjøpssjef i Helse
Bergen utarbeidet i desember 2011 et notat til Helse Vest som gjelder kontrakten med Enemona og
"risiko for sosial dumping i Helse Bergen". I dette notatet fremgår det at Enemona har bekreftet at
deres elektrikere skal avlønnes i henhold til Landsoverenskomsten for elektrofagene. Det konkluderes
med at:
"Helse Bergen har kvalitetssikret anbudsprosessen gjennom ekstern juridisk bistand, som finner at
relevante forhold knyttet til ILO 94 og sosial dumping er ivaretatt. Leverandør bekrefter å
imøtekomme pålegget i kontraktskravene. Helse Bergen har i tillegg et ekstra fokus på oppfølgning
av leverandøren i selve kontraktsperioden; Blant annet er det gjennomført rekruttering for
oppbemanning av spisset kapasitet til oppfølgning."
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4.3.10

Brev fra EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi

Helse Bergen mottok 18. januar 2012 et brev fra EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi hvor
organisasjonene samlet gir uttrykk for faren for sosial dumping ved å tildele kontrakten til Enemona.
Det fremgår blant annet at "Prisen til Enemona ligger, basert på informasjon fra våre medlemsbedrifter, så lavt at det er under selvkost for norske aktører." Dette brevet ble ikke besvart av Helse
Bergen.
4.3.11

Befaring i Bulgaria og kontraktssignering

Før kontrakten ble signert reiste en delegasjon fra Helse Bergen til Bulgaria i februar 2012, for en siste
sjekk av forholdene i et møte med Enemona. Helse Bergens eksterne advokatforbindelse var en del av
delegasjonen.
I møtet ble kontrakten gjennomgått, da Helse Bergen ønsket å forsikre seg at Enemona var kjent med
og forstod den norske kontraktstandarden. Enemona hadde tolk og jurist til stede. De norske
standardene ble gjennomgått i detalj. Også lønns- og arbeidsvilkår ble adressert under møtet, og
Enemona forpliktet seg til å overholde Landsoverenskomsten for elektrofagene. Det fremgår blant
annet av møtereferatets punkt 6.1: "Enemona ved VP [Vera Popova – jurist] redegjorde for at
Enemona vil overholde den til enhver til gjeldende landsoverenskomst for elektrofagene. Enemona har
satt seg grundig inn i denne og er forberedt på at dette vil bli fulgt opp av både Helse Bergen som
byggherre og tilsynsmyndigheter." Møtereferatet ble tatt inn som en del av kontrakten.
Alle Helse Bergens møtedeltakere har i intervjuer med Simonsen Vogt Wiig gitt uttrykk for at de fikk
et godt inntrykk av Enemona i Bulgaria. Enemona fremstod som profesjonelle. Helse Bergen fikk
presentert internkontrollsystemer og referanser fra større jobber i Europa. Helse Bergen befarte også
arbeid utført av Enemona og hadde intet å utsette på kvaliteten på det arbeidet de fikk se. Helse
Bergens vurdering etter denne befaringen var at det var ingenting som indikerte at Enemona var
kvalitetsmessig dårligere enn norske entreprenører. Det var heller ingenting som indikerte at Enemona
ikke skulle være i stand til å tåle et eventuelt tap på kontrakten, og Helse Bergen konkluderte etter
møtet med at Enemona var et selskap som hadde finansiell ryggdekning til å takle en eventuell
tapskontrakt med Helse Bergen for å komme inn på et attraktivt skandinavisk marked. Enemona ga
uansett uttrykk for at selskapet anså dette for å være en kontrakt selskapet skulle tjene penger på.
Den aktuelle advokaten i Steenstrup Stordrange har til oss forklart at Helse Bergen ønsket et grundig
møte i Sofia før signering for ytterligere å undersøke om det var forhold ved tilbyder eller tilbudet som
kunne være til hinder for en kontrahering.
Kontrakten med Enemona ble signert 23. februar 2012 i Sofia, Bulgaria.
4.4

Gjennomføringsfasen

4.4.1

Oppstart av Enemonas arbeid

Enemona startet sitt arbeid på byggeplassen 12. august 2012, og hadde i oppstartsfasen en liten
kontingent på to elektrikere, én prosjektleder og én tolk tilknyttet prosjektet, alle fra Bulgaria.
Prosjektlederen var selskapets stedlige representant i Norge. Bakgrunnen for at det ikke var flere
ansatte på byggeplassen på dette tidspunktet var at majoriteten av det arbeid Enemona skulle utføre
kom på et senere stadium av byggingen, når mer av bygget var ferdig.
På grunn av utfordringer knyttet til grunnforholdene ble BUSP1-prosjektet forsinket. Forsinkelsen
skyldtes ikke forhold på Enemonas side.
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4.4.2

Første kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

OPAK hadde i kraft å være SHA-koordinator oppdraget med å følge opp Enemonas overholdelse av
lønns- og arbeidsvilkårsbestemmelsene i kontrakten på vegne av Helse Bergen.
Den første kontrollen av lønns- og arbeidsvilkår ble foretatt av OPAK 7. juni 2013. OPAK kontrollerte
de fire Enemona-ansattes utdanning, godkjenninger og arbeidskontrakter. Kontrollen bestod av sjekk
av grøntkort, om arbeidskontraktene var i henhold til arbeidsmiljøloven og om bostedet var
akseptabelt. OPAK kontrollerte også arbeidskontrakter og lønnsslipper for å avklare om lønnen var i
henhold til den aktuelle landsoverenskomsten. Denne dokumentasjonen ble også oversendt til
Prosjektkontoret. OPAK fant ingen indikasjoner på at Enemona opptrådte i strid med de
kontraktsfestede krav til lønns- og arbeidsvilkår.
En ansatt ved Prosjektkontoret har i intervju forklart at dokumentasjonen fra 2013-kontrollen ble lagt
frem i møte med EL & IT Forbundet i Hordaland i august 2013, og at EL & IT Forbundet hadde ingen
bemerkninger til dokumentasjonen som er fremlagt.
OPAK fulgte for øvrig Enemonas ansatte tett og kontrollerte flere ganger leiligheter og boforhold.
OPAK ble holdt oppdatert av Enemonas daværende tolk på stedet om hvor de ulike elektrikerne
bodde.
OPAK har hatt fortløpende oppfølgning av Enemona, og har krevd fortløpende dokumentasjon i
forbindelse med ankomsten av nye elektrikere til Norge. OPAK har også vært behjelpelig med
informasjon og veiledning der Enemona har hatt behov for det, etter Helse Bergens ønske.
4.4.3

Perioden april 2014 – januar 2015

Våren 2014 var det noe korrespondanse mellom Helse Bergen og Enemona, hvor Enemona ba om økt
godtgjørelse for forsinkelse. Overingeniør ved Prosjektkontoret har gitt uttrykk for at denne
forespørselen skyldes en misforståelse på Enemonas side av formelen til bruk for beregning av den
riktige summen.
11. juni 2014 hadde OPAK og Helse Bergen et møte med Enemona om arbeidskultur på byggeplass.
I september 2014 fikk Helse Bergen beskjed fra skattekontoret for utenlandssaker om å stoppe
betalinger til Enemona på grunn av utestående skatter og avgifter. Da Helse Bergen tok dette opp med
Enemona ryddet selskapet raskt opp i forholdene.
4.4.4

Opptrapping av Enemonas aktivitet på byggeplassen fra januar 2015

I januar 2015 ble Enemonas aktivitet trappet opp på byggeplassen, og Enemona økte som følge av
dette antall håndverkere. Det var på det meste over 30 elektrikere fra Enemona på byggeplass i Norge.
I begynnelsen av 2015 fikk Enemona utfordringer knyttet til manglende materiell på byggeplassen.
Helse Bergen påtalte dette i brev til selskapet 3. mars 2015. Helse Bergen hadde da mottatt
bekymringsmeldinger fra byggeplassen knyttet til Enemonas fremdrift. Helse Bergen fikk da opplyst
fra Enemona at forsinkelsene skyldtes manglende leveranser av materiell til byggeplass. 5. mars
samme år ble det avholdt et møte mellom Helse Bergen og Enemona i sakens anledning.
Administrerende direktør i Enemona var personlig til stede i møtet. I møtet fikk Helse Bergen
forsikringer om at fremdriften i arbeidet ville bli ivaretatt, og at leveranseutfordringene nå var løst.
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4.4.5

Tilsyn fra Arbeidstilsynet i mars 2015

Arbeidstilsynet var på tilsyn hos Enemona 5. mars 2015, og avdekket etter hva vi forstår avvik knyttet
til lønns- og arbeidsvilkårene til Enemonas elektrikere. Arbeidstilsynet fulgte opp dette ved et krav om
opplysninger og varsel om stans datert 29. april 2015. Helse Bergen ble ikke orientert om denne
kontrollen og funnene verken av Arbeidstilsynet eller Enemona.
4.4.6

Andre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

I mai 2015 gjennomførte OPAK en ny kontroll av de Enemona-ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På
dette tidspunktet hadde antallet Enemona-ansatte økt kraftig på byggeplassen. OPAK ba i kontrollen
Enemona om å sende over lønnslipper, arbeidskontrakter, opplysninger om elektrikerens boforhold og
sertifikater og godkjenninger.
Enemona sendte da via sin prosjektleder over alle kontrakter og alle lønnsslipper, herunder for ansatte
som hadde reist tilbake til Bulgaria. Kontrollen avdekket at to ansatte lå 2 kroner under ny tariff av 1.
mai 2015. Det ble ikke utarbeidet en egen rapport fra funnene.
Helse Bergen hadde sammen med OPAK et møte med EL & IT Forbundet 22. mai 2015, hvor
arbeidskontraktene og lønnsslippene ble lagt frem for forbundet. Det foreligger referat fra dette møtet,
og referatet ble distribuert til alle deltakerne. Av punkt 01.04 i referatet fremgår det:
"[Representantene fra EL & IT Forbundet] fikk fremlagt kontrakter og lønnslipper på arbeiderne
til Enemona JSC. Det ble funnet to mindre avvik, da det pr 1. mai 15 kom nye satser i
overenskomsten for elektrofagene. Disse to avvikene vil bli tatt opp med Enemona."

Avvikene det vises til er omtalt over.
4.5

Termingeringsfasen

4.5.1

Enemona informerer om at selskapet ikke kan oppfylle kontraktsforpliktelsene

Helse Bergen mottok 27. mai 2015 et brev fra Enemona der selskapet ga beskjed om at det ikke var i
stand til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Enemona foreslo i brevet at partene enten skulle
reforhandle vilkårene i kontrakten eller bli enige om å avslutte avtaleforholdet. Helse Bergen besvarte
henvendelsen den 1. juni med en redegjørelse om at Helse Bergen som offentlig oppdragsgiver må
overholde en rekke regelsett som legger begrensninger på adgangen til å imøtekomme Enemonas
anmodning.
Det ble avholdt et telefonmøte 8. juni 2015 mellom Helse Bergen og Enemona. I dette møtet gjentok
Enemona at selskapet ikke var i stand til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. I etterkant av dette
møtet ba Helse Bergen Enemona om å komme tilbake med en nærmere redegjørelse i løpet av dagen.
4.5.2

Sosial dumping avdekkes

På kveldstid 11. juni 2015 ble Helse Bergen gjort kjent med at Enemona angivelig underbetalte sine
ansatte. Enemonas elektrikere hadde samme dag tatt kontakt med EL & IT Forbundet og informert
forbundet om at de var grovt underbetalt. Arbeidstilsynet foretok et nytt tilsyn 12. juni 2015, etter å ha
blitt varslet av Helse Bergen.
Underbetalingen har, slik vi oppfatter faktum, foregått slik at Enemona har operert med doble
kontrakter: Én kontrakt oversatt til norsk som selskapet har fremlagt for Helse Bergen og OPAK og én
kontrakt på bulgarsk hvor det fremgår at de ansatte hadde rett på å få utbetalt ca. 1/3 av lønnen oppgitt
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til Helse Bergen. Dette fremgår av Arbeidstilsynets tilsynsrapport av 15. juni 2015. Det fremgår i
rapporten at Enemonas arbeidstakere mottok ca. 2.000 kr i lønn for mai og ingenting for juni. I de
reelle bulgarske kontraktene, som vi ikke har sett, er det angivelig en klausul som har forbydd
elektrikerne å informere Helse Bergen om de reelle kontraktene.
4.5.3

Varsel om heving sendes Enemona

Den 12. juni 2015 sendte Helse Bergen varsel om heving av kontrakten. TV2 hadde den første
nyhetssaken om forholdet søndag 14. juni 2015. Det har vært flere nyhetsoppslag om saken.
Hevingsvarselet ble besvart av Enemona 18. juni 2015 ved deres norske advokatforbindelse Kluge
Advokatfirma AS (heretter "Kluge"). Helse Bergen erklærte så heving 23. juni 2015.
Hevingserklæringen ble besvart av Kluge 24. juni 2015 på vegne av Enemona. Vedrørende lønns- og
arbeidsvilkår skriver Enemonas advokat følgende: "Hovuddelen av Helse Bergens brev handlar om
løns- og andre arbeidsvilkår for Enemonas arbeidstakarar. Vi ser ikkje grunn til å kommentera dette
vidare her, då dei faktiske tilhøva synest rimeleg klårlagde, og Enemona orsaker den oppståtte
situasjonen." I senere korrespondanse med Simonsen Vogt Wiig synes imidlertid Enemonas advokat
å hevde at Enemona ikke har underbetalt medarbeiderne i henhold til kontrakten med Helse Bergen.
Enemona motsatte seg ikke heving, men forbeholder seg rett til å rette krav mot Helse Bergen i
forbindelse med sluttoppgjøret. Det ble gjennomført hevingsforretning i slutten av juni 2015, og
Enemonas arbeid på byggeplass er nå avsluttet.
I denne fasen har Helse Bergen forholdt seg Enemona som kontraktspart og har ikke ønsket direkte å
overta Enemonas lønnsforpliktelser overfor selskapets egne ansatte.
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5

Vurderinger

5.1

Anskaffelsesfasen

5.1.1

Konkurransegrunnlaget

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter7 stiller krav til vilkår i og oppfølging av
bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter. Offentlige oppdragsgivere plikter å ta krav inn i offentlige
kontrakter om at de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten i Norge ikke skal ha
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjort eller landsomfattende
tariffavtale, jf. forskriftens § 5. Dette gjelder for kontrakter EØS-terskelverdiene, bortsett fra
varekontrakter.
Landsoverenskomsten for elektrofagene ble allmenngjort fra og med 1. mai 2015.8 Før dette
tidspunktet oppfylte den kravet til å være en "landsomfattende tariffavtale" i henhold til forskrift om
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Konkurransegrunnlaget for K401-kontrakten (Bok 0 og den konkrete tilbudsinnbydelsen) inneholdt
ikke informasjon om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten i Norge ikke skal ha
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale; det vil
si Landsoverenskomsten for elektrofagene. Dette er ikke i overensstemmelse med forskriftens § 5.
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor bekreftet Enemona imidlertid i forkant av tildelingen
uttrykkelig at dets ansatte ville ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomsten for
elektrofagene. Dette ble også tatt inn i kontrakten.
5.1.2

Enemonas tilbud og evalueringen av det

Helse Bergen vurderte som nevnt under punkt 4.3.5 å avvise Enemonas tilbud med hjemmel i FOA
§ 20-13 andre ledd bokstav c, en bestemmelse som gir oppdragsgiver en skjønnsmessig adgang til å
avvise et tilbud som "virker unormalt lavt i forhold til ytelsen".
I det følgende vil vi først redegjøre for vilkårene for å avvise med hjemmel i FOA § 20-13. Vi vil
dernest vurdere Helse Bergens opptreden.
5.1.2.1

Om vilkårene for å avvise - tilbudet må være "unormalt lavt i forhold til ytelsen"

Det følger altså av FOA § 20-13 (2) bokstav c at oppdragsgiver kan avvise tilbud som "virker
unormalt lavt i forhold til ytelsen". Bestemmelsen gir i utgangspunktet oppdragsgiver en rett, men
ingen plikt, til å avvise i slike tilfeller. Det skal imidlertid ikke utelukkes at det vil være tilfeller hvor
oppdragsgiver har en plikt til å avvise unormalt lave tilbud, dersom det å anta tilbudet vil være i strid
med de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene som fremgår av LOA § 5.9
Det følger av ordlyden at prisen skal være lav i forhold til ytelsen, ikke i forhold til øvrige tilbud i
konkurransen. Andre tilbud kan gi en indikasjon på hvor prisnivået for vedkommende ytelse ligger,
men prisforskjeller kan også skyldes høy fortjeneste i vedkommende bransje.

7

FOR-2008-02-08-112, gitt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser § 7.

8

Jf. Forskrift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofag (FOR-2015-02-03-394)

9

Se Dragsten, Marianne, Offentlige anskaffelser – Regelverk, praksis og løsninger. Oslo, 2013. s. 663 og KOFA-sak 2008/21 premiss 41.
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5.1.2.2

Lav pris alene gir ikke rett til avvisning

Bestemmelsens ordlyd er vid og kunne tyde på at oppdragsgiver vil ha en rett til å avvise i ethvert
tilfelle hvor prisene etter oppdragsgivers egen vurdering fremstår som unormalt lave. Bestemmelsens
ordlyd er imidlertid tolket innskrenkende i praksis og juridisk teori.
En slik innskrenkende fortolkning følger for det første av veilederen til reglene om offentlige
anskaffelser. Her fremgår det at formålet med at oppdragsgiver i visse tilfeller kan avvise unormalt
lave tilbud, er å forhindre at oppdragsgiver må akseptere tilbud der for eksempel leverandøren mottar
ulovlig statsstøtte, ytelsen er av mindreverdig kvalitet, eller der gjennomføringen av kontrakten er i
fare fordi leverandøren er i økonomiske vanskeligheter. Videre heter det:
"Lav pris er et konkurransefortrinn, og er i seg selv ikke tilstrekkelig avvisningsgrunn.
Unormalt lav pris kan for eksempel skyldes uvanlig materialvalg, bruk av innovative løsninger mv.
En leverandør kan også velge å prise ytelsen unormalt lavt av strategiske årsaker, for eksempel
for å få en prestisjefylt kontrakt som antas å generere flere oppdrag senere, uten at dette i seg selv
medfører en avvisningsrett. Selv om leverandøren vil ha en minimal avkastning eller taper
penger på prosjektet, er dette i seg selv neppe grunn til å avvise tilbudet, så lenge det ikke utgjør
en risiko for gjennomføringen av prosjektet. Hvis den lave prisen utgjør en risiko ved
gjennomføringen av leverandørens kontraktsforpliktelser, for eksempel ved at prisen indikerer
dårlig kvalitet på tjenestene eller utgjør en fare for leverandørens økonomiske stilling, vil
oppdragsgiver imidlertid ha en avvisningsrett." (Våre uthevinger)10

For det andre er en slik innskrenkende fortolkning også lagt til grunn i forarbeidene til ny lov og
forskrift om offentlige anskaffelser.11
Steinicke/Groesmeyer gir uttrykk for samme oppfatning, og uttaler at bakgrunnen for regelen om
unormalt lave tilbud, er at oppdragsgiver skal ha mulighet til å avvise tilbud som har en så lav pris at
tilbudet må antas ikke å være sammensatt på en slik måte som gjøre det mulig å oppfylle kontrakten
uten risiko for ytterligere omkostninger for oppdragsgiver eller med forringelse av kvaliteten som
resultat.12
Også Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter "KOFA") har slått fast at et tilbud ikke kan
avvises bare fordi tilbudte priser i seg selv er unormalt lave, og at dette gjelder selv der tilbyder
kalkulerer med tap. Dette er eksplisitt uttrykt i KOFA-sak 2008/47 premiss 30-31 og KOFA-sak
2013/140 premiss 21. I sistnevnte saks premisser heter det at "[f]or at et tilbud skal kunne avvises som
unormalt lavt, må det foreligge omstendigheter som tyder på at tilbyderen eksempelvis vil få
problemer med å oppfylle sine plikter etter kontrakten. Dette gjelder selv om tilbyderen har kalkulert
med tap".
Det er imidlertid ikke ubetinget enighet i teorien. Fabricius legger til grunn at oppdragsgiver har en
avvisningsrett også i de tilfeller der leverandøren har kalkulert med tap, i hvert fall om tapet vil kunne
bli vesentlig.13 Dette synet har imidlertid ikke støtte i norsk klagenemndspraksis eller øvrig juridisk
teori, jf. ovenfor.

10

Fornyings- og administrasjonsdepartementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 197.

11

NOU 2014:4 "Enklere regler – bedre anskaffelser", s. 235.

12

Steinicke/Groesmeyer, "EUs udbudsdirektiver: med kommentarer" (2. utg. København, 2008), s. 1315. Se også Thue/Buan/Brun: "Lov og
forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer" 1. utg. Oslo, 2013), s. 699, med videre henvisninger.
13

Jesper Fabricius, Offentlige indkøb i praksis, 3. udgave, København 2014 s. 535.
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Det følger av gjennomgangen ovenfor at et unormalt lavt priset tilbud altså ikke kan avvises med
henvisning til unormalt lav pris i seg selv.
5.1.2.3

Den lave prisen må utgjøre en risiko for at tilbyder ikke klarer å gjennomføre/oppfylle kontrakten

For å kunne avvise må den lave prisen utgjøre en risiko for at tilbyder ikke klarer å
gjennomføre/oppfylle kontrakten, for eksempel fordi prisen indikerer dårlig kvalitet på de produktene
eller tjenestene som tilbys, eller fordi prisen utgjør en fare for tilbyders økonomiske stilling. Slik risiko
kan også bestå i at leverandøren bevisst inngir et unormalt lavt tilbud med tanke på reforhandlinger på
et senere tidspunkt, med en antakelse om at oppdragsgiver da vil være tilbøyelig til å akseptere en
høyere pris.
5.1.2.4

Oppdragsgiver skal be tilbyder om forklaring hvis tilbudet anses unormalt lavt

Dersom oppdragsgiver vurderer tilbudet som å være unormalt lavt, plikter han å sende en forespørsel
om en forklaring i henhold til FOA § 20-14:
"Dersom et tilbud virker unormalt lavt i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiver, før han kan avvise
tilbudet, skriftlig kreve de opplysninger om tilbudets sammensetning som oppdragsgiver anser
som relevante.
Disse opplysningene kan gjelde besparelser ved fremstillingsmåten, tekniske løsninger, usedvanlig
gunstige vilkår for leveransen, ytelsens nyskapende karakter, oppfyllelsen av de krav vedrørende
arbeidsforhold som gjelder på det sted som ytelsen skal presteres, og eventuell offentlig støtte til
leverandøren.
Oppdragsgiver skal etterprøve de enkelte delene av tilbudet på grunnlag av de forklaringer som
blir gitt." (våre uthevinger)

Oppdragsgiver kan med andre ord ikke avvise et unormalt lavt tilbud uten først å søke avklart hvorfor
tilbudet er unormalt lavt.
5.1.2.5

Oppdragsgiver skal vurdere om tilbudet er gjennomførbart etter å ha mottatt opplysninger fra
tilbyder

Når oppdragsgiver mottar slik svar må tilbudets lave pris ses i lys av opplysningene leverandøren
kommer med. Dragsten skriver at oppdragsgiver "plikter å gjennomgå forklaringen og foreta en
vurdering av om prissettingen anses som forsvarlig og gjennomførbar i lys av leverandørens
opplysninger og fremlagt dokumentasjon… Oppdragsgiver har plikt til å foreta en konkret vurdering
av tilbudets gjennomførbarhet i forhold til de oppgitte opplysningene."14 Oppdragsgiver vil da ha et
visst rom for innkjøpsfaglig skjønn ved vurderingen av om tilbudet er gjennomførbart.
Denne vurderingen av om tilbudet er gjennomførbart skal av hensynet til krav til etterprøvbarhet og
gjennomsiktighet være skriftlig, noe som følger av FOA § 3-1 (7):
"Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning
for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i
ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet."

14

Dragsten, op.cit., s. 666.
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5.1.2.6

Konkret vurdering av Helse Bergens opptreden i denne fasen

Helse Bergen vurderte Enemonas tilbud slik at det fremsto som unormalt lavt. I tråd med regelverket
anmodet Helse Bergen før en eventuell avvisning om en forklaring av prisen med hjemmel i FOA
§ 20-14, jf. pkt. 5.1.2.1 ovenfor. Denne henvendelsen ble gjort av Steenstrup Stordranges i brev til
Enemona av 31. oktober 2011, hvor også vurderingen av prisen fremgår.
Enemona bekreftet eksplisitt at selskapet skulle overholde Landsoverenskomsten for elektrofagene.
Dette fremgår uttrykkelig i e-post fra Enemona til Steenstrup Stordrange 11. november 2011. Helse
Bergen kunne ikke legge til grunn at dette ikke var riktig, utelukkende fordi Enemona var et
østeuropeisk selskap som hadde inngitt tilbud med en lav pris. Helse Bergen fikk ingen indikasjoner
på at Enemona ikke hadde til hensikt å følge Landsoverenskomsten på tidspunktet for
tildelingsbeslutningen.
Det forelå konkrete omstendigheter som etter Helse Bergens oppfatning forsvarte Enemonas lave pris;
som lavere produksjonskostnader, høyere effektivitet og et inntrykk av at Enemona anså kontrakten
som et strategisk grep for å komme inn på det nordiske markedet.
Etter at Enemona hadde besvart Helse Bergens henvendelser, vurderte Helse Bergen om Enemona var
i stand til å gjennomføre tilbudet. Helse Bergen vurderte på denne bakgrunn tilbudet som
gjennomførbart, og at det derfor ikke kunne avvises med hjemmel i FOA § 20-13 andre ledd bokstav
c. Helse Bergen kunne bedt Enemona redegjøre nærmere for bakgrunnen for de lave prisene, for
eksempel ved å be om kalkulasjoner for å vise holdbarheten av prisene. Helse Bergen hadde imidlertid
ikke plikt til å foreta nærmere undersøkelser av bakgrunnen for Enemonas priser. Denne vurderingen
av at tilbudet, på tross av den lave prisen, var gjennomførbart, ligger innenfor Helse Bergens
innkjøpsfaglige skjønn.
Helse Bergen gikk herunder til det uvanlige skritt å reise til Enemonas kontorer og fabrikk i Bulgaria,
for både å befare arbeid utført av Enemona og forsikre seg om at Enemona hadde riktig forståelse av
konkurransedokumentene og de forpliktelser som der lå. Dette møtet og befaringen i Bulgaria må ses
på som et ledd i undersøkelsen av tilbudets gjennomførbarhet. Det fremgår også av møtereferatet fra
møtet i Bulgaria 23. februar 2012 at Enemona forpliktet seg til å lønne sine elektrikere i tråd med
Landsoverenskomsten for Elektrofagene.
Vår konklusjon er at de vurderinger som Helse Bergen foretok i anskaffelsesfasen var forsvarlige. Så
lenge det ikke var holdepunkter for klare brudd på de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene
forelå det ikke plikt til å avvise Enemonas tilbud. Helse Bergen innhentet også råd fra ekstern advokat
i denne fasen av saken. Advokaten ga uttrykk for det ikke var grunnlag for avvisning så lenge
Enemona eksplisitt bekreftet at selskapet ville overholde kravene til lønns- og arbeidsvilkår, og så
lenge det ikke var indikasjoner på at kontrakten ikke ville kunne gjennomføres.
Som nevnt ovenfor krever FOA § 3-1(7) at vurderinger av den karakter som Helse Bergen foretok seg
i avvisningsspørsmålet skal dokumenteres skriftlig. Med unntak av innkjøpssjefens kortfattede notat
av 23. desember 2011 og med unntak den forståelse av sakens juridiske sider som indirekte kommer til
uttrykk i Steenstrup Stordranges brev til Enemona, er ikke helseforetakets vurderinger nedfelt skriftlig.
Ei heller vurderingene innhentet fra ekstern advokat er nedfelt skriftlig. En slik unnlatelse av å
nedfelle vurderingene skriftlig er formelt sett i ikke i overensstemmelse med FOA § 3-1 (7). Kravene i
denne bestemmelsen er imidlertid av prosessuell karakter, og unnlatelsen av skriftlig nedtegning
endrer ikke det faktum at Helse Bergen faktisk har foretatt de nødvendige vurderingene.
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5.2

Gjennomføringen

5.2.1

Rettslige rammer

I tillegg til de krav som er redegjort for i pkt. 5.1.1 ovenfor stiller forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter også krav om at kontrakten skal gi oppdragsgiver en rett til å gjennomføre
"nødvendige sanksjoner" dersom kravene ikke etterleves i kontraktsperioden. Sanksjonene må være
egnet til å få leverandøren og eventuelle underleverandører til å oppfylle kravene.
I kontraktsperioden skal oppdragsgiver videre i henhold til forskriftens § 7 gjennomføre "gjennomføre
nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan
tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv." (vår utheving).
Arbeids- og sosialdepartementet har i en tolkningsuttalelse til DIFI15 uttalt følgende om kravet til
"nødvendig kontroll":
"Hva ”nødvendig kontroll” innebærer vil måtte bero på en konkret vurdering. F. eks. vil det ikke
nødvendigvis være samme behov for kontroll der hvor det inngås nye avtaler med leverandører
som oppdragsgiver har samarbeidet med tidligere og som oppdragsgiver kjenner som seriøse og
lovlydige virksomheter. Ved inngåelse av kontrakter med ”nye” og for oppdragsgivere ukjente
virksomheter vil det kanskje innledningsvis være behov for mer omfattende dokumentasjon og
kontroll, mens kontrollen kan gå over i mer ”stikkprøveform” dersom oppdragstakerne viser seg
seriøse." (våre uthevinger)

Arbeids- og sosialdepartementet viser i nevnte tolkningsuttalelse til merknadene til § 6 i forskrift om
informasjons- og påseplikt og innsynsrett16 (heretter "forskrift om informasjons- og påseplikt mv.").
Forskrift om informasjons- og påseplikt mv. gjelder for allmenngjorte tariffavtaler. Som nevnt ovenfor
var Landsoverenskomsten for elektrofag ikke allmenngjort i perioden 2011 til mai 2015. Kravene som
stilles kan imidlertid gi veiledning til hva som ligger i kravet til "nødvendig kontroll". I
tolkningsuttalelsen siteres store deler av merknadene til § 6 i forskriften om informasjons- og påseplikt
og innsynsrett, som gjelder påsepliktens omfang. Av særlig interesse fremheves:
"Som nevnt innebærer ikke påseplikten at oppdragsgiver skal overta arbeidsgivers ansvar for å
sørge for at arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrifter.
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal fortsatt føre tilsyn med at arbeidsgiver følger opp dette
ansvaret. Plikten strekker seg heller ikke så langt som til å gå inn i underleverandørers
virksomhet for å «etterforske» hva som er de reelle forhold ved mistanke om for eksempel doble
sett kontrakter eller lignende. Disse grensedragningene innebærer blant annet at det vil kunne
tenkes tilfeller der tilsynsetatene avdekker brudd på allmenngjøringsforskrifter, men uten at det
samtidig kan konstateres brudd på påseplikten." (vår utheving)

Kravet til "nødvendig kontroll" i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter kan etter
vår oppfatning ikke være strengere enn hva som følger av påseplikten i forskrift om informasjons- og
påseplikt mv. § 6, og sitatet må derfor sies å ha direkte overføringsverdi til forståelse av innholdet i
"nødvendig kontroll".

15

Tolkningsuttalelsen ble avgitt 10. april 2013 og finnes her:
http://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/asd_juridiske_avklaringer_10042013.pdf
16

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett av 22. februar 2008 nr. 166 (FOR-2008-02-22-166)
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5.2.2

Vurdering

OPAK har på vegne av Helse Bergen gjennomført to formelle kontroller av lønns- og arbeidsvilkårene
til Enemonas elektrikere. Den første i 2013 dreide seg om en kontroll av dokumentasjon som
arbeidskontrakter og lønnslipper, og avdekket ikke underbetaling. Helse Bergen har forklart at
dokumentasjonen fra denne kontrollen ble lagt frem i møte med EL & IT Forbundet i Hordaland i
august 2013.
Den andre formelle kontrollen ble gjennomført i mai 2015, og OPAK fant heller ikke under denne
kontrollen noe som tydet på sosial dumping. Også denne gang ble EL & IT Forbundet forelagt
dokumentasjonen, slik det fremgår av referatet fra møtet 22. mai 2015.
I tillegg til de to formelle kontrollene har Helse Bergen ved OPAK hatt tett oppfølgning av Enemona
og deres ansatte i perioden. Det foregikk betydelig e-postkorrespondanse mellom Enemonas
prosjektleder i Norge og SHA-koordinator i OPAK, hvor spørsmål knyttet til SHA, grøntkort, osv. blir
tatt opp. Det ble ved flere anledninger gjennomført kontroll av elektrikernes boforhold. De to ansatte i
OPAK som har fungert som SHA-koordinatorer hadde også en tilnærmet daglig og uformell dialog
med elektrikerne direkte på byggeplassen.
Arbeidstilsynet hadde som nevnt i punkt 4.4.5 sitt første tilsyn av Enemona i mars 2015. Det er
bemerkelsesverdig at Arbeidstilsynet ikke varslet Helse Bergen om dette. Helse Bergen ble kjent med
de faktiske forhold 11. juni 2015, og Helse Bergen reagerte da umiddelbart. Slik vi har forstått ble
underbetalingen først avdekket når Enemonas elektrikere valgte å informere EL & IT Forbundet hva
de faktisk hadde fått utbetalt i lønn.
Å gjennomgå Enemonas dokumentasjon hadde altså ikke alene avdekket forholdene. De angivelig
falske arbeidskontraktene og lønnslippene vitner da om et systematisk juks fra Enemonas side, og
Helse Bergen måtte ha iverksatt etterforskningstiltak for å avdekke dette jukset. En slik etterforskning
ville imidlertid ligget utenfor kravet til "nødvendig kontroll", jf. bemerkningene sitert fra veilederen
om innholdet i påseplikt ovenfor i punkt 5.2.1.
Det bemerkes for øvrig at også tilsynsmyndighetene på generelt grunnlag har store utfordringer med å
avdekke et slikt systematisk juks som Enemona har bedrevet. Dette har for det første vært et av
temaene for den strategi mot arbeidslivskriminalitet regjeringen har arbeidet med i 2014/2015.17 I en
rapport fra Arbeidstilsynet utgitt i januar 201518 konkluderes det videre med at bekjempelse av sosial
dumping krever ekstraordinære tiltak:
"Inspektørene forteller videre at:
«Å jobbe med dette det er litt detektivarbeid. Det er tilfeller der arbeidstakerne kommer og
forteller oss hvordan ting er, og da kan vi henge oss på det. Men for å få en sak, må
arbeidstaker være villig til å stå fram. Ofte vet vi mer enn vi klarer å få synliggjort. Det er
vanskelig, for vi må som oftest bare godta det vi får overlevert. Etter hvert blir vi godt kjent
med virksomhetene og er litt ekstra oppmerksom på noen virksomheter som vi følger litt ekstra
med.»

17

Strategi mot arbeidslivskriminalitet 13. januar 2015
(https://www.regjeringen.no/contentassets/4f7ae70171bd480682b8dafddadaf311/strategi_mot_arbeidslivskriminalitet.pdf)
18

Kompass Tema nr. 1 2015: Erfaringer fra Arbeidstilsynets tilsyn mot sosial dumping
(http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=250388)
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Både resultatene fra spørreundersøkelsen og intervjuene av inspektørene bekrefter at tilsyn
med sosial dumping anses å være en krevende oppgave på mange måter og at det behøves
store ressurser og kompetente inspektører til jobben."
Det er etter dette vår vurdering at Helse Bergen har ført "nødvendig kontroll" med Enemonas
overholdelse av lønns- og arbeidsvilkårene i kontrakten.
5.3

Avslutningen av kontraktsforholdet

Helse Bergen har fått kritikk for ikke å ta ansvar for betaling av lønn til de ansatte i Enemona etter at
den angivelige underbetalingen ble kjent. Det ble også kjent at de Enemona-ansatte ikke hadde fått
lønn utbetalt for juni, og svært lite i mai, slik det fremgår av Arbeidstilsynets tilsynsrapport 15. juni
2015.
Det klare utgangspunktet er at det er arbeidsgiver, og arbeidsgiver alene, som er ansvarlig for
arbeidstakernes lønn. På allmenngjorte områder er det imidlertid gjort et unntak i
allmenngjøringsloven § 13 for "leverandører og underleverandører som setter ut arbeid eller leier inn
arbeidstakere". Slike leverandører har et objektivt solidarisk ansvar for de forpliktelsene
oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter.
Solidaransvaret gjelder for alle allmenngjorte tariffavtaler, herunder Landsoverenskomsten for
elektrofagene som ble allmenngjort 1. mai 2015.
Solidaransvaret gjelder imidlertid ikke for bestiller av selve produktet eller resultatet, for eksempel en
byggherre. Allmenngjøringsloven § 13 siste ledd er hjemmel for å gi forskrift som omfatter også
byggherrer av solidaransvaret. Slik forskrift er foreløpig ikke gitt, og det foreligger derfor ikke noe
lovbestemt juridisk ansvar for byggherre overfor en entreprenørs arbeidstakere.
Helse Bergen har forholdt seg lojalt til kontraktens bestemmelser om heving, og kontrakten regulerer
ikke direkte utbetaling til Enemonas ansatte. Helse Bergen har med andre ord ingen juridisk plikt til å
betale ut lønn direkte til Enemonas ansatte.
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6

Generelle læringspunkter

Simonsen Vogt Wiigs gjennomgang av sakens faktum i Enemona-saken har avdekket at Helse Bergen
på generelt grunnlag, og uavhengig av den konkrete saken, bør jobbe videre med noen hovedområder i
et systematisk arbeid for å forhindre sosial dumping:
-

Skriftlig strategi mot sosial dumping: Vi anbefaler at Helse Bergen nedfeller en skriftlig
strategi mot sosial dumping. Strategien bør blant annet omhandle mål, rolleavklaringer, behov
for kompetanseutvikling, dokumentasjon og informasjon.

-

Forankring av strategien i styret: Helse Bergen bør også forankre strategien i foretakets
styre, og at styret jevnlig mottar rapporter om status på det kontinuerlige arbeidet
helseforetaket utfører mot sosial dumping.

-

Rolleavklaringer: Som et ledd i arbeidet med den skriftlige strategien bør Helse Bergen
tydeliggjøre hvem som har ansvar for de ulike delene av arbeidet mot sosial dumping. Både
styrets, ledergruppens og ulike enkeltrollers ansvar bør avklares og tydeliggjøres. Det bør også
gjøres en tydelig grenseoppgang mellom Innkjøpsseksjonen (og senere Helse Vest Innkjøp
HF) og Prosjektkontorets ansvar for de ulike delene av arbeidet mot sosial dumping.

-

Skriftlige rutiner: Vi anbefaler videre at Helse Bergen nedfeller skriftlig de rutiner foretaket
har for forebygging av og tiltak mot sosial dumping.

-

Analyse av mulige tiltak i anskaffelsesfasen: Vi anbefaler også at Helse Bergen foretar en
nærmere analyse av eventuelle tiltak mot sosial dumping som kan iverksettes i
anskaffelsesfasen. I denne forbindelse bør helseforetaket også foreta en gjennomgang av de
maler som benyttes for anskaffelser for å sikre at krav om lønns- og arbeidsvilkår inntas i
konkurransegrunnlag der dette er påkrevd.
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