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Høring - forslag til endring i yrkestransportloven  

 

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 13.10.2014 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

 

Det fremgår av høringsnotatet side 14 at i saker som gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr til 
Samferdselsdepartementet selv, er det aktuelt at Kongen delegerer kompetansen til å ilegge 

overtredelsesgebyr til KOFA. 

 

SD uttaler at: «KOFA er et uavhengig organ, jf. forskrift om klagenemd for offentlige anskaffelser § 5. 
I utgangspunktet er det problematisk å delegere kompetanse til uavhengige organ. Departementet 

meiner likevel at det skal vere høye til å delegere kompetansen til å påleggje lovbrotsgebyr til KOFA.» 

 
Lovforslaget § 40 b (8) fastsetter at «I tilfelle der det er aktuelt å påleggje departementet sjølve eller 

eit anna statlig organ som er underlagt departementet kan Kongen gje kompetansen til å påleggje 

gebyret til eit anna organ enn departementet.» 

 
Siden det er såpass få aktuelle organer å delegere til, og adgangen til å delegere til uavhengige organer 

kan bero på en tolking av den særlovgivningen som regulerer det aktuelle uavhengige organet, bør 

delegasjonsadgangen avklares før lovforslaget vedtas. 
 

Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling tar for øvrig sikte på å komme tilbake til enkelte 

spørsmål av regelteknisk karakter under den lovtekniske gjennomgåelsen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Toril Juul 

seniorrådgiver 

 

Elin M Elverhøy 

seniorrådgiver 
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