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KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG
KONKURRANSETILSYNET —SVAR PÅ HØRING VEDRØRENDE FORSLAG TIL
NY FORSKRIFT ØM FORSVARS- OG SIKKERHETSANSKAFFELSER

1 Innledning

Det vises til horingsbrev av 14. november 2012, med forslag om ny forskrift om forsvars- og
sikkerhetsanskaffelser. Forskriften skal gjennomføre Europaparlamentets og rådets direktiv
2009/81/EF i norsk rett, og forslaget sendes på høring med forbehold om at direktivet tas inn i
EØS-avtalen. Som følge av at forslaget reiser en del problemstillinger knyttet til den
administrative håndteringen av en mulig ny myndighet, inngir Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (klagenemnda/Kofa) og Konkurransetilsynet (tilsynet) felles høringssvar.
Høringsfristen er 8. januar 2013 og høringssvaret er således rettidig.

På grunn av den korte horingsfristen har klagenernnda og tilsynet i hovedsak kommentert de
spørsmål departementet reiser om klagenemnda som klageorgan for anskaffelser etter den nye
forskriften, herunder særlig for kontrakter som bare kan utføres ander særskilte
sikkerhetstiltak i samsvar med sikkerhetsIoven eller beskyttelsesinstruksen. Klagenemnda har
noen kommentarer til selve forskriftsteksten, se høringssvarets punkt 2.

Klagenemnda og tilsynet mener det er positivt at det nå etableres et nytt regelverk for
sensitive offentliae kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet. Forsvaret handler for et
betydelig beløp hvert år. Det er på denne bakgrunn svært viktig at forsvaret gjennomfører
anskaffelsene slik at man sikrer mest mulig effektiv ressursbruk og opptrer med stor integritet,
slik at allmennheten får tillit til at anskaffelsene gjennomføres på en samfunnstjenlig måte.
Større åpenhet og transparens om forsvarets anskaffelser vil også kunne Ibrebyage og
avdekke eventuell korrupsjon i forsvaret.

2 Kommentar til forskriftstekstens § 4-1 a

Klagenemnda finner grunn tiI å gjøre oppmerksom på at alternativ tre i definisjonen av bygge-
og anleggskontrakt i den foreslåtte § 4-1 a, i likhet med forskrift om offentlige anskaffelser §
4-1 bokstav c, ikke gjenspeiler innholdet i direktivene.
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Det aktuelle alternativet er formulert på følgende måte i forskriften § 4-1: "eller utførelse på
en hvilken som helst måte av et bygg og anlegg som oppifiler de krav som er satt av den
offentlige oppdragsgiver. Med bygge- og anleggsarbeid menes resultatet av et sett av bygge-
og anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppffile en økonomisk og teknisk
funksjon,"

Når det står utførelse på en hvilken som helst måte av et "bygg og anlegg" er dette alternativet
i henhold til direktivet omfattet av definisjonen i siste setning; "Med bygge- og anleggsarbeid
menes resultatet av et sett av bygge- og anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å
opphdle en økonomisk og teknisk funksjon." I stedet for at det står "bygg og anlegg" bør det
derfor stå "bygge- og anleggsarbeid"sIik at dette alternativet omfattes av definisjonen.

For øvrig er heller ikke dircktivet kommet riktig tiluttrykk i denne definisjonen. 1henhold til
direktivteksten er den økonomiske og tekniske funksjonen ikke kumulative vilkår, men
alternative. Bestemmelsen bør derfor omformuleres til "resultatel av et sett av bygge- og
anleggsaktiviteter som i sin helhet er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk eller teknisk
litnksjon." Det fremgår for eksempel også av de forente sakene C-I87104 og C-I88/04 at det
her dreier seg om altemative vilkår, se avsnitt 29. Bakgrunnen for feiloversettelsen er
formodentlig Sydevdommen, C-16/98. Denne gjaldt imidlertid det gamle forsyningsdirektivet,
hvor vilkårene var formulert som kumulative.

3 Horingsnotatet kapittel 4.3.10.4-Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Direktiv 2009181 EFs bestemmelser om klagehåndlering og sanksjoner er for det vesentlige
like direktiv 2007/66/EF (håndhevelsesdirektivet). I høringsnotatet foreslås det et
håndhevelsessystem for den nye forskriften om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser som svarer
til det som gjelder for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser og
forsyningsforskriften, men med særlige tilpasninger i samsvar med forsvarsdirektivet. Dette
innebærer at det foreslås en domstolmodell, kombinert med at Kofa har en rådgivende
funksjon.

Klagenemnda er enig med departementet i at et eget prosedyreregelverk for sensitive forsvars-
og sikkerhetsanskaffelser trolig vil øke sannsynligheten for større klagetilstrømning til Kofa.
Klagenemnda stiller seg i utgangspunktet positiv til en løsning hvor klagenemnda er et
alternativt tvisteløsningsorgan til domstolene også for anskaffelser etter den nye forskriften.
Et alternativ til domstolene vil være viktig for å sikre en effektiv håndhevelse av regelverket.
Det vil bidra til å ivareta lovens formål om mest mulig effektiv ressursbruk ved anskaffelsene
og å sikre at det offentlige opptrer med stor grad av integritet, jf lov om offentlige
anskaffelser § I.

Klagenemnda er et ekspertorgan for offentlige anskaffelser, og er derfor det mest nærliggende
organet til å inneha rollen som alternativt tvisteløsningsorgan også etter den nye forskriften.
Faglig sett har klagenemnda ingen reservasjoner mot å skulle behandle saker som gjelder
klage på forsvars- og sikkerhetsanskaffelser. Klagenemnda behandler allerede saker med
komplisert og teknisk faktum, og nemnda tror ikke at forsvarsanskaffelser skiller seg vesentlig
ut fra resten av de sakene som klagenemnda behandler på det området. Den administrative
organiseringen, og de praktiske konsekvenser dette vil ha for saksbehandlingen, reiser
imidlertid viktige problemstillinger. Klagenemnda vil redegjøre nærmere for dette under
punkt 3.2.
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Det fremgår av høringsbrevet punkt 6 at det tas sikte på at forskriften vil tre i kraft i
begynnelsen av 2013. Klagenemnda vil imidlertid uttrykke bekymring for at forskriften trer i
kraft før klagenemnda har etablert tilfredsstillende systemer og saksbehandlingsrutiner for å
kunne håndtere saker som inneholder sensitiv informasjon. Dette innebærer at det også må gis
tilstrekkelige midler til gjennomforingen av de tiltak som er nødvendige. Som det fremgår
under, vil behandlingen av saker om kontrakter som bare kan utføres under særskilte
sikkerhetstiltak i samsvar med sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen, kreve vesentlige
endringer i saksbehandlingsrutiner, både for klagenemnda, sekretariatet og for
Konkurransetilsynet, som Kofa er underlagt administrativt.

3.1 Kla enemnda som råd ivende or an o vernet av sensitiv informas.on

Departementet fremhever i høringen at kontrakter som bare kan utføres under særskilte
sikkerhetstiltak i samsvar med sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen, ikke er unntatt
virkeområdet til lov om offentlige anskaffelser. jf. loven § 3. Departementet mener med dette
at Kofa i prinsippet kan måtte ta stilling til klager vedrørende anskaffelser omfattet av
sikkerhetsloven også i dag, som følge av at Kofa skal behandle klager om brudd på
anskaffelsesloven, jf. loven § I.

Det er klart at klagenemnda formelt sett har kompetanse til å behandle saker som kun følger
loven, herunder også anskaffelser som kan unntas etter forskriften § 1-3 (2) bokstav a, så
fremt anskaffelsen ikke også kan unntas etter E0S-avtalens artikkel 123. Som
forvaltningsorgan er klagenemnda underlagt sikkerhetsloven, jf. sikkerhetslovens § 2 (1), og
har dermed ansvar for utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste. Klagenemnda er dermed
enig med departementet på dette punkt, og antar at det formelt sett ikke vil være nødvendig
med endringer i klagenemndsforskriften når det gjelder klagenemndas kompetanse.

Andre sider ved forskrift om klagenemnd for offentlig anskaffelser kan imidlertid skape
problemer, jf for eksempel klagenemndsforskritlens § 14, som pålegger klagenemnda å
offentliggjøre sine uttalelser. Klagenemnda antar at det vil by på utfordringer å ivareta kravet
til vern av sensitiv informasjon samtidig som kravet til offentliggjøring opprettholdes. Mye
sensitiv informasjon i sakene kan innebære at Kofas uttalelser ikke kan legges ut på nert, fordi
det som gjenstår etter at uttalelsen er sladdet, ikke gir noen mening for offentligheten.

3.2 Kla enemndas evne til å håndtere sensitiv informas'on

Klagenemnda anser det som uproblematisk at nemnda gis hjemmel til å behandle saker om
kontrakter som ikke er omfattet av sikkerhetsloven, da klagenemndas nåværende
saksbehandlingsrutiner trolig vil kunne overføres til disse sakenc. Som nevnt over er
klagenemnda et ekspertorgan for offentlige anskaffelser, og har faglig sett ingen reservasjoner
mot å skulle behandle saker som gjelder klage på forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

Det fremgår av horingsnotatet at for å kunne behandle saker som gjelder kontrakter som 
omfattes av sikkerhetsloven, må klagenemnda "gjennomfore tiltak for å oppfylle
sikkerhetslovens krav vedrørende behandling av skjermingsverdig informasjon".
Departementet har foreløpig vurdert dette dithen at det vil kunne gjennomføres "nødvendige

praktiske foranstaltninger" slik at klagenemnda kan behandle denne typen saker. Det fremgår
imidlertid ikke av høringsnotatet hvilke krav som må stilles til klagenemndas saksbehandling
for å tilfredsstille sikkerhetslovens krav.
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I denne forbindelse kan det nevnes at representanter fra sekretariatet hadde et møte med
representanter fra Forsvarsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet,
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Konkurransetilsynet 5. mai 2011, hvor tema var
"Organisering av KOFA i lys av nyforskrifi om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser". Møtet
ble avholdt nettopp med tanke på gjennomføring av direktiv 2009/8I/EF i norsk rett. På møtet
ble det redegjort for klagenemndas saksbehandlingsrutiner, som også ble oversendt NSM for
nærmere vurdering. ICIagenemndahar imidlertid ikke mottatt noen form for tilbakemelding
etter dette, verken om hvilke krav som stilles til håndtering av sensitiv informasjon, eller
hvordan disse kravene vil påvirke klagenemndas nåværende saksbehandlingsrutiner.

På bakgrunn av den informasjon som fremkom under møtet, og informasjon mottatt fra NSM
i forbindelse med den foreliggende høringsuttalelsen, legger klagenenmda til grunn at for å
håndtere sensitiv informasjon som omfattes av sikkerhetsloven, må det etableres en
saksbehandlingsprosedyre som i vesentlig grad skiller seg fra saksbehandlingen slik den
foregår i dag. Det vil kunne innebære ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser, spesielt for
driften av sekretariatet og tilsynets arkiv og data- funksjoner, men også for nemndas
virksomhet i forbindelse med den enkelte sak.

Et eksempel på hvilke endringer i saksbehandlingen som etter det opplyste vil kreves, er at
nemndsmøtene ville måtte avvikles med fysisk oppmøte, og ikke per telefon. Dette vil i så fall
kreve reisevirksomhet både for nemnda og sekretariatet, da nemndsmedlemmene er bosatt på
forskjellige steder i landet. Videre vil saksbehandlingen kreve eget utstyr og egne kontor, og
det vil ikke kunne benyttes e-post ved korrespondanse. I tillegg vil saksbehandlingen kreve
sikkerhetsklarering av både sekretariatet og nemndsmedlernmene. Sekretariatet er i dag
administrativt underlagt Konkurransetilsynet, og benytter tilsynets IT- og arkivsystemer som
har et høyt sikkerhetsnivå. Håndtering av sensitiv informasjon i forsvarssammenheng
medfører imidlertid at de ansvarlige for IT og arkiv i Konkurransetilsynet også vil måtte
sikkerhetsklareres. I tillegg vil det trolig måtte innføres nye rutiner for arkivering og
databehandling. Dette er kun noen av tiltakene som klagenemnda ser for seg vil måtte
gjennomføres dersom nemnda rar myndighet til å håndheve den foreslåtte forskriften for
forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

En slik ny myndighet fordrer at det gis tilstrekkelige ressurser og veiledning, både for å sikre
at kravene som følger av sikkerhetsloven ivaretas, og at behandlingen av slike saker kan
behandles på en forsvarlig og effektiv måte. Det er på det rene at gjennomføringen av den nye
forskriften, med klagenemnda som alternativt tvisteløsningsorgan, vil innebære økte
kostnader, både for klagenemnda og for tilsynet.

Oslo, 8. januar 2013

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Klagenemndas leder
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