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Til 

Det kongelige Nærings- og fiskeridepartement. 

 

Det vises til Deres brev av 13.4.2015 vedrørende forslag til endringer i reglene om håndhevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser. 

Grimstad kommune vil med dette fremme følgende innspill til høringsnotatet: 

1. Høringsbrevets avsnitt 3 «Overtredelsesgebyr og søksmålskompetanse». Grimstad kommune 

mener reglene som ble innført 1.7.2012 bør endres slik at KOFA får tilbake gebyrkompetansen 

for utstedelse av overtredelsesgebyr ved direkte anskaffelser. Grimstad kommune mener 

allmennhetens interesse for å føre tilsyn med inngåelse av offentlige kontrakter ble svekket fra 

1.7.2012. For å sanksjonere mot en offentlig oppdragsgiver etter gjeldende rettsregler, må det 

tas ut søksmål fra den som har rettslig interesse. Sanksjonering av ulovlige direkte anskaffelser er 

derved avhengig av søksmål fra leverandørsiden. Etter gjeldende rettsregler kan enhver fremme 

saker om direkte anskaffelser til KOFA, men nemndas kompetanse er kun avgrenset til å uttale 

seg om det eventuelt foreligger brudd på anskaffelsesregelverket.  Ved å tilbakeføre 

gebyrkompetansen til KOFA, vil en etter vårt syn sikre at enhver uten rettslig interesse får 

anledning til å fremme saker som kan sanksjoneres. Grimstad kommune mener dette vil styrke 

allmennhetens engasjement for å påse at offentlige kontrakter inngås i tråd med 

anskaffelsesregelverket.  

2. Høringsbrevets avsnitt 4 «Gebyret for å klage til KOFA». Grimstad kommune mener den 

regelendring som ble innført 1.7.2012 bør justeres noe. Etter vårt syn er dagens ordning og 

gebyrstørrelse fremdeles et tilstrekkelig lavterskeltilbud for leverandører som ønsker sin sak 

fremmet for klagenemnda. Etter regelendring som ble innført 1.7.2012, har en fra 

oppdragsgivers ståsted merket en reduksjon av klager for de aller minste anskaffelsene. Slike 

klager var ofte av bagatellmessig art og påførte oppdragsgiversiden unødig ressursbruk. Under 

henvisning til ovenstående punkt 1, mener vi at gebyret for å fremme påstand om direkte 

anskaffelser til KOFA i sin helhet bør tas bort. 
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