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       15/1998-1 
 
 
Høringssvar– forslag om endringer i reglene om håndhevelse av regelverket 
om offentlige anskaffelser 
 
Det vises til kunngjøring datert 13.04.2015 på departementets nettside dr svarfrist er satt til 
14.08. I høringsbrevet åpnes det for at ”Organisasjoner, virksomheter og andre som ikke står 
på høringslisten kan også uttale seg”. 
 
Demokratene Askøy har levert mange klager til KOFA for ulovlig direkteanskaffelse. 
Vi har ikke sjekket, men antar at tallet ligger på ca 12 hvor av KOFA har ilagt 
overtredelsesgebyr i ca halvparten av sakene. En av dem var sågar ”norgesrekord” i størrelse 
da den ble gitt. 
 
Demokratene Askøy har derfor en erfaring og oppfatning om hvilken rolle og myndighet 
KOFA bør ha. 
 
I tiden der det var gratis å klage og KOFA kunne gi overtredelsesgebyr, synes vi KOFA 
fungerte godt. Dessverre kunne det ulovlige forholdet fortsette uhindret. 
Dem vi leverte klage på, endret holdning da de ikke ønsket å bli straffet. 
Vi, som klager, brukte mye tid og ressurser uten å få noe igjen for det. 
Vi mente da at reglene burde være slik: 
KOFA burde hatt myndighet til å oppheve de ulovlige kontraktene. 
Klager som førte frem burde gitt klagerne en økonomisk påskjønnelse, gjerne i form av % av 
overtredelsesgebyr med minimum og maxgrense, til dekking av kostnader og forbrukt tid. 
 
Så ble reglene endret og klager måtte betale kr. 1000,- i gebyr for å få lov til å klage.  
Fortsatt var det slik at forhold fra før en viss dato fortsatt ga KOFA myndighet til å ilegge 
overtredelsesgebyr. Vi leverte inn 1 klage i denne perioden, men oppfattet KOFA som 
”unnlatende” ved at det ble lett etter grunner og formaliteter slik at klagen kunne avvises. 
 
Dette var siste gangen Demokratene leverte klage, for etter at KOFA mistet retten til å ilegge 
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overtredelsesgebyr og at klageforhold måtte bringes frem for domstol, så ble KOFA sin 
funksjon vedrørende ulovlige direkteanskaffelser nærmest en vits, siden de ikke lengre hadde 
effektive sanksjonsmuligheter. 
 
Offentlige instanser oppdaget fort at det var mye å spare på ulovlige direkteanskaffelser 
fremfor konkurranse. Det ble spart tid og kostnader ved å la være å utarbeide og avholde 
konkurranse. Og dersom man ble oppdaget, så var det i praksis null risiko. 
For det finnes ingen motpart, de som vil klage må betale kr 1 000,-, gjøre en masse arbeid og 
oppnår intet. Å ta saker inn for retten er en risiko og kostnad i seg selv. Kun store 
leverandører kan gjøre dette i store saker. Vaktbikkjene (som oss) rundt omkring er ikke 
lengre aktive. 
 
For oss, så miner KOFA sin utvikling fryktelig mye om SFT. 
Begge virket ”for godt” og ble vingeklippet av den da sittende regjering. Etterfølgeren 
fungerer altfor dårlig og da må det gjøres nye grep. 
 
Dersom myndighetene virkelig ønsker å straffe offentlige organ som bryter 
anskaffelsesregelverket, så må det gjøres flere grep: 
 

 
 KOFA må igjen få myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. 

 
 De ulovlige avtalene må bringes til opphør, enten av KOFA selv eller at departementet 

sørger for det. Metode kan være at departementet bringer alle overtredelsessaker inn 
for domstolen for å få opphevet ulovligheten. 
 

 Det må være en bred adgang for å kunne klage.  
 Og for å stimulere ”vaktbikkjene”, så må klagers innsats premierers økonomisk ved 

positivt resultat av klagebehandlingen. 
 

Dagens ordning virker ikke og det var vel ikke meningen? 
 
På vegne av styret Demokratene Askøy 
 

 
 
Per Midtøy 
Sekretær Demokratene Askøy 
Herdla 14.08 
 
 
 


