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Forslag til endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser —høring.

Vi viser til Deres høringsbrev av 6 juli, med vedlegg.

Generelt vil vi få utrykke vår støtte til forskriftsendringer som tar sikte på å forenkle
saksbehandlingsreglene for KOFA, slik at prosessen med å avgjøre en sak kan blir mest mulig
smidig og derigjennom gå raskere.

Videre kan vi slutte oss til de vurderinger departementet gjør omkring habilitespørsmålene
for advokater som er nemndsmedlemmer samtidig som de er praktikere innenfor feltet
nemnda har sin virksomhet.

I likhet med departementet synes vi at den sammensetning nemda i dag har er god og vi ser
ikke behov for at det opprettes noe utvalg av særlig sakkyndige som kan tilkalles ved behov
for slik kompetanse. Dersom det skulle være behov for slik kompetanse vil vel også saken
ofte ikke være særlig egnet for kun skriftlig behandling.

Når det gjelder behandlingen av opplagte saker finner vi det naturlig at sekretariatet uttaler
seg i disse. Det synes å være den mest effektive måten å saksbehandle disse sakene på. Vi
har ingen innvendinger mot de kriteriene som oppstilles for hvilke saker som omfattes av
dette begrepet. At det bør være en klagerett over slike avgjørelser er vi enige i, men
klagefristen på tre dager synes urimelig kort, selv om den medfører en rask behandling av
saken. Etter vårt syn bør denne fristen forlenges noe, slik at den f. eks. økes til en uke eller
10 dager.

Vi kan også slutte oss til endringsforslaget om å sette nemnda med fem medlemmer i saker
av prinsipiell karakter. Det vil styrke avgjørelsens presedensvirking.
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Vi er uenig med Dem i at det ikke innføres bestemmelse nå om oppfølging av nemndas

avgjørelser. En slik oppfølging vil sannsynligvis føre til at etterlevelsen av KOFAs avgjørelser
vil øke. Vi kan ikke se at hensynet til merbelastningen dette vil medføre på sekretariaten, kan
være et avgjørende argument i denne sammenheng.

Vi støtter forslaget om endring forskriftens § 11 som overfører kompetansen til samtykke

etter tvl. § 22-3, til nemdas leder og at nemda i avdeling vil ha adgang til å overprøve denne
avgjørelsen.

De øvrige forslag til endringer her vi ikke merknader til.

Med vennlig hilsen
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