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Høring- Forslagtil endringeri forskriftomklagenemndfor offentligeanskaffelser
KOFA

Vi viser til departementets brev datert 6. juli 2012 vedrørende ovennevnte forslag til endringer
i forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser.

Petroleumstilsynet har ingen kommentarer til forslagene til endringer generelt.

I kapittel 6 foreslår imidlertid departementet alternative løsninger for forenklet
saksbehandling i opplagte saker og ønsker høringsinstansenes syn på disse.

Petroleumstilsynet er av den oppfatning at dagens ordning om at saker som ikke avvises tas
opp til nemdsbehandling og behandles av tre nemdsmedlemmer, virker for tid- og
ressurskrevende sett hen til den økende saksbehandlingstiden i nemda.

Når det gjelder forslagene til å innføre en mer forenklet saksbehandling i opplagte saker er
Petroleumstilsynet av den oppfatning at løsningen om å sette nemda med kun ett medlem
(mot normalt tre medlemmer) er å foretrekke fremfor å gi en videre fullmakt til sekretariatet.
Etter vårt syn er det best å benytte løsningen med nemd bestående av ett medlem og hvor
medlemmet er oppnevnt på en slik måte at uavhengigheten er særlig sikret og hvor
medlemmet skal ha en særskilt kompetanse og yrkeserfaring. Som departementet påpeker kan
løsningen med utvidet fullmakt for sekretariatet være sårbar med hensyn til utskiftninger. I
tillegg påpekes det at hoveddelen av sekretariatet vil bestå av yngre og nyutdannede jurister.
Det vil da kunne være en fare for at klageadgangen vil benyttes hyppigere med påfølgende
lengre saksbehandlingstid. Videre kan det være en større fare for at avgjørelsene fra
sekretariatet ikke blir like ensartet som hvor nemden bestående av ett medlem avgjør saken.
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