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HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS FYLKESKOMMUNE - 

FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

 

 
Det vises til høringsbrev av 13. april 2015 med frist for å inngi høringssvar 14. august 2015. 

Troms fylkeskommune vil med dette avgi sine kommentarer og innspill til høringen om 
endring i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. 
 

Fylkesrådet behandlet saken i fylkesrådssak 136/15. Saken i sin helhet og fylkesrådets vedtak 
kan lese her:  

 
http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=2072 
 

 
 

1. Gjennomføring av håndhevelsesdirektivet 
 

Troms fylkeskommune ser at endringen i 2012 om KOFAs myndighet til å ilegge 
overtredelsesgebyr kan ha svekket håndhevelsen av Lov om offentlig anskaffelse med 
tilhørende forskrifter. På denne bakgrunn kan det være grunn til å styrke KOFAs mulighet til 

å bidra til håndhevelse av regelverket. Det er imidlertid viktig at størrelsen på gebyret 
begrenses, og det bør vurderes om dette bør behandles av domstolene for å sikre kompetanse i 

vurderingen av gebyrets størrelse.  
 
Det bør innføres et maksimumsbeløp for gebyr. Dersom en kontrakt har en verdi på for 

eksempel 100 mill. kroner vil et maksimumsgebyr kunne utgjøre 15 mill. kroner. Troms 
fylkeskommune mener at et gebyr av denne størrelsesorden vil gå utilbørlig ut over tredjepart 

som i denne sammenhengene er innbyggerne i Troms. Det bør være mulig å sanksjonere uten 
at det skal gå vesentlig ut over tjenestetilbudet som det offentlige skal yte. 
 

Fylkesrådet vil også understreke betydningen av overtredelsens grovhet og om det er foretatt 
gjentatte ulovlige direkteanskaffelser må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Regelverket knyttet 

 

 

http://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=2072


 2 

til offentlige anskaffelser er meget kompleks og det er ofte komplekse varer og tjenester som 

skal anskaffes. Det er derfor stor fare for å gjøre feil som kan resultere i brudd på regelverket, 
selv om den som skal gjøre anskaffelsen har de beste intensjoner om å følge regelverket. 
 

Troms fylkeskommune understreker at det er viktig at det nye regelverket sikrer at det ikke er 
mulig å ilegges dobbel straff for en sak. Straffen må enten håndheves av KOFA eller 

domstolen. Det bør vurderes om fastsettelse av gebyrets størrelse bør behandles av 
domstolene for å sikre en kompetanse i vurderingen av gebyrets størrelse. 
 

 
2. Gebyret for å klage til KOFA  

 
Det er meget ressurskrevende å følge opp en sak som er meldt inn til KOFA. Troms 

fylkeskommune erfarte at terskelen for å melde en sak for KOFA var meget lav før 
klagegebyret ble innført og bortfallet av KOFA’s mulighet til å ilegge gebyr. Troms 
fylkeskommune mener derfor det er riktig at det er et klagegebyr slik at leverandører gjør en 

vurdering av saken før den meldes inn.  
 

Dersom KOFA for gjeninnført muligheten til å ilegge gebyr vil dette kunne øke antall saker. 
Troms fylkeskommune mener derfor det er grunn til å vurdere en økning av klagegebyret da 
kr 8 500 ikke kan anses å være et høyt beløp relativt til det generelle kostnadsnivået i Norge. 

 
Troms fylkeskommune støtter forslaget om at klager skal få tilbakebetalt gebyret der KOFA 

kommer til at det foreligger ulovlig direkte anskaffelse.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

 
Berit Koht 

økonomisjef 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Helene Lockertsen, her 

 


