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FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER (KOFA)

Innledning

Hovedorganisasjonen Virke representerer over 16 000 virksomheter med mer enn

200 000 ansatte innenfor de fleste næringer. Mange av Virkes medlemmer deltar jevnlig i

anbudskonkurranser på leverandørsiden, samtidig som Virke representerer medlemmer

som er pålagt å følge anskaffelsesregelverket som oppdragsgivere.

Endringene i nemndas kompetanse og nemndas lange saksbehandlingstid de senere år

viser at det er behov for å se nærmere på nemndas organisering, og Virke imøteser

derfor en rask behandling og iverksetting av tiltak. Virke vil gi honnør til departementet for

å benytte referansegruppe i arbeidet med endringsforslagene.

Virke ser med bekymring på den økende saksbehandlingstiden for de uprioriterte

rådgivende sakene og den svekkede tillit som dette kan gi organet. For Virke er det

sentralt at forslagene til endringer vil gi en raskere og mer effektiv saksbehandling,

samtidig som man opprettholder en høy faglig kvalitet på KOFAs avgjørelser.

Sammensetning av nemnda —medlemmenes bakgrunn

2.1. Habilitet

Ved opprettelsen av klagenemnda var det anskaffelesesfaglige miljøet i Norge forholds-

vis lite, med et begrenset antall personer som var aktuelle til å sitte i nemnda. Dette har

endret seg ved at det i dag er en rekke personer som har inngående kunnskap om

fagområdet. Sammen med de betenkeligheter til dagens sammensetning som departe-

mentet omtaler i høringsnotatets punkt 5.1.1, gjør dette det naturlig å se nærmere på

sammensetningen av nemnda.

Etter Virkes oppfatning bør advokater fortsatt kunne sitte i nemnda. Som rådgivere til

innkjøpere og leverandører får de god innsikt i anskaffelsesprosessen, og sett i sammen-



heng med sin juridiske kompetanse, har advokater et godt faglig grunnlag til å avgjøre
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saker.Virke deler departementetssyn på forståelsenav habilitetsregleneog kan dermed
ikke se at dagens ordning strider mot slike regler. Virke er likevel enig i at det kan være
nyttig, særlig for å styrke KOFAstillit utad, at det nedfellesvisse kjørereglerom habilitet
og uavhengigheti KOFA-forskriften,og vi har ikke bemerkningertil de foreslåtte tillegg til
forskriftens§ 15.

2.2. Fagkyndighet
Virke støtter departementets vurderinger om at det ikke er behov for å oppnevne
medlemmer med særlig fagkyndighet til klagenemnda. Den sentrale oppgaven for
nemnda er å vurdere om det foreligger brudd på lov eller forskrift, og til dette arbeidet
fungerer dagens oppnevnelsespraksisgodt. Det er partenes ansvar å opplyse saken
tilstrekkelig, f. eks ved å få utarbeidet fagkyndige uttaleleser. Sammen med nemndas
hjemmel i forskriftens § 9 til å avvise saker som krever særlig fagkyndighet, innebærer
dette etter Virkes syn at nemnda i dagens regelverk har tilstrekkelige virkemidler for å
håndteresaker som kreversærlig fagkunnskap.

Beslutningsmyndighetved behandlingav den enkeltesak

3.1. Forenkletsaksbehandlingi opplagtesaker
Virke mener at det må foretas grep for å redusere den lange saksbehandlingstideni
KOFA. Innføring av forenklet saksbehandling i opplagte saker er et tiltak som Virke
støtter. Det er avgjørende at en slik adgang ikke blir for vid og at også de forenklede
avgjørelseneholder et høyt faglig nivå. Virke støtter på denne bakgrunnen modell hvor
de opplagtesakeneavgjøresav ett nemndsmedlemalene uten videre klageadgang.Selv
om besparelseneblir noe mindreved denne modellensammenlignetmedden alternative
sekretariatsmodellen, mener vi at hensynet til høy faglig kvalitet her må gå foran
økonomiskehensyn. Den manglendeklageadgangenavhjelpesved at klager kan bringe
saken videre inn for domstolene.

Virke har ingen merknadertil departementetsforslag til endringeri forskriftens§ 12.

3.2. Nemndasettes medfem medlemmeri saker av prinsipiellbetydning
Virke støtter også forslaget om at nemnda i prinsipielle saker kan settes med fem
medlemmer. Virke er i utgangspunktet skeptisk til forslag som kan innebære mer
administrasjon og lengre saksbehandlingstid.Det antydes i høringsnotatet at en slik
utvidet nemndvil oppnevnes1-2ganger pr. år, slik at det fra Virkes side forutsettesat en
slik endringvil påvirkeden totale saksbehandlingstideni svært liten grad.

Tidsbegrensning

Virke støtter forslaget om å innføre en tidsbegrensning på åtte år som medlem av
nemnda. Det er i dag flere som har god kompetanseom offentlige anskaffelserenn ved
opprettelsenav nemnda, slik at det etter Virkes oppfatning ikke bør by på problemer å
finne kompetente kandidater. Ved at en tidsbegrensning ikke vil redusere den faglige
kvaliteten på nemndas avgjørelser, er det etter Virkes syn riktig å legge til rette for en
viss rotasjonblant medlemmenei nemnda.
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5. Klagenemndas rettslige status som rådgivende

5.1. Instruksjonsmyndighet

Virke er kjent med problemet om at enkelte oppdragsgivereikke sender inn etterspurt
dokumentasjontil nemnda, til tross for plikten som følger av dagens regelverk. Dette er
bekymringsfullt,og tilsier at nemndabør tillegges virkemidlerfor å unngå slik adferd.Av
høringsnotatet fremgår det at problemet ikke synes særlig utbredt. Virke deler derfor
departementets oppfatning om at dagens ordning er tilstrekkelig og at man i denne
omgang ikke bør foreslå innføringav strengerevirkemidler,for eksempeldagbøter.Virke
legger til grunn at departementetvil fremme et slikt forslag på nytt dersom problemet
tiltar.

5.2. Oppfølging av klagenemndas avgjørelser

Ethvert organ som fatter vedtak og avgjørelser må være opptatt av hvor stor andel av
avgjørelseneom blir fulgt. Forslag til endringer av rutiner og tiltak for å øke andelen av
innklagedesom retter seg etter KOFAavgjørelsermå likevel vurderesopp mot hensynet
til den betydning dette merarbeidet vil få for nemndas saksbehandlingstid.Selv om
tallene er usikre, kan antallet avgjørelser som ikke følges av innklagede utgjøre så
mange som 21 % av sakene, noe som understrekerbehovet for tiltak. I utgangspunktet
mener Virke at KOFA bør tilføres ekstra midler for å bedre på dette slik at den øvrige
saksbehandlingstidenikke påvirkes. Det kan etter vår oppfatning ikke være snakk om
særlig store ressurser som må til i et slikt arbeid. Dersom nye regler om oppfølging
ytterligere vil bidra til å øke nemndas saksbehandlingstid,deler Virke departementets
oppfatning om at det på det nåværende tidspunkt ikke vil være fornuftig å innføre
endringerpå dette området.

Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke
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