
Sarpsborg
kommune

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

12/04810-2 'VM..2012

Høring - Forslag til endringer i forskrift om klagenemnd for
offentlige anskaffelser

Det vises til Deres høringsbrev datert 6. juli 2012.

Sarpsborg kommune ønsker å avgi uttalelse og har vurdert saken slik det fremgår av det
nedenforstående:

Klagenemda for offentlige anskaffelser( KOFA) har store utfordringer knyttet til
saksbehandlingstiden hvor den nærmer seg ett år for enkelte type saker.

De foreslåtte forskriftsendringene er fremmet for å bedre nemndas rolle som et effektivt
tvisteløsningsorgan. Endringene tar blant annet sikte på å gjøre det lettere å awise saker,
øke nemndas kompetanse til gi pålegg om å fremlegge taushetsbelagte opplysninger, få
forenklet saksbehandling i opplagte saker samt forenkle oppnevningsprosessen av
setteleder hvor for eksempel klagenemndas leder er inhabil.

Departementet foreslår følgende endringer:

A synliggjøre nemndmedlemmenes uavhengighet bedre, samt å nedfelle krav knyttet
til habilitetsvurderinger.
A innføre en grense på antall perioder medlemmene kan sitte i klagenemnda.
Å innføre en hjemmel som fastslår at departementet kan oppnevne setteleder når
klagenemndas leder er inhabil.
Å endre behandlingen av spørsmål om samtykke til å fremlegge taushetsbelagte
drift- og forretningshemmeligheter, slik at spørsmålet om samtykke ikke skal
forelegges departementet.
Å innføre en ny regel om klagefrist på seks måneder når oppdragsgiver har avlyst
konkurransen eller totalforkastet tilbudene.
Å innføre en hjemmel for klagenemnda til å avvise saker som tilsvarer sekretariatets
avvisningshjemmel.
Nemnda skal kunne settes med fem medlemmer i saker av prinsipiell betydning.

Det er ikke endringer av materiell karakter som berører kommunens praktisering av reglene
om offentlig anskaffelser.
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Sarpsborg kommune har ingen konkrete merknader til de foreslåtte endringene, men
påpeker at man generelt ser positivt på endringer som kan bidra til å fremme effektiviteten til
klagenemnda.

Foranstående er Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til forslag til endringer om
klagenemnd for offentlige anskaffelser

Med hilsen

Unni Skaar
rådmann
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