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Høring - Forslag til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om 
offentlige anskaffelser - Svar 
 
 
Utdanningsdirektoratet viser til høring av 13.04.2015 og har følgende kommentarer: 
 

2.2 Gebyr for å klage til KOFA 
Nye regler om tilbakebetaling av klagegebyr ved medhold. Fornuftig endring som vi er helt 
enige i.  
 
3.1 Effektivisering av håndhevelse 
KOFA får mulighet til å enten ilegge overtredelsesgebyr eller bringe saken inn for 
domstolen. 
En god endring som kan spare domstolene for arbeid. Terskelen for å føre saker for 
domstolen er høy og praksis viser at saker som gjelder anskaffelsesregelverket sjeldent blir 
ført for domstolen. De økonomiske konsekvens ved et overtredelsesgebyr vil kunne ha en 
større oppdragende effekt for oppdragsgivere enn de sanksjonsmulighetene som 
regelverket legger opp til i dag. 
  
Hva med riksrevisjonen? Kan KOFA ta opp saker etter initiativ fra riksrevisjonen? 

 
3.3 klagefrist avbrytes ved klage til KOFA 
Det innføres regel om en ny 30 dagers frist etter at KOFA har avgjort en sak. En god 
endring som gjør at leverandører ikke mister noen rettigheter ved å rette klage til KOFA 
fremfor å reise sak for domstolene. 
 
4.1 Gebyr for å klage til KOFA 
Fornuftig å innføre regel om tilbakebetaling av klagegebyr for leverandører som får 
medhold. Også praktisk med en regel som skiller mellom alvorlige brudd og mindre alvorlige 
brudd.  
 
6 Endringer i forskrift om klagenemnda 
Fornuftig med definisjon av begrepet virkedager. 
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Morten Haug Frøyen Øivind Bøås 
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