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Høringsbrev – forslag om endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om 

offentlige anskaffelser 

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til endringer i reglene om 

håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Dette omfatter endringer i lov om 

offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøp i 

forsyningssektorene og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.  

 

Sentrale forslag i høringsnotatet er:  

 Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) får utvidet kompetanse i saker om 

ulovlige direkte anskaffelser, slik at nemnda enten kan ilegge overtredelsesgebyr, eller 

bringe saken inn for domstolene ved søksmål. 

 Klager skal få gebyret tilbakebetalt der KOFA kommer frem til at det foreligger en 

ulovlig direkte anskaffelse. Klager i andre typer saker skal også få gebyret 

tilbakebetalt. Departementet legger frem to alternative forslag til hvordan det kan 

gjøres.   

 Andre endringer i håndhevelsesreglene. Noen av disse endringene er materielle 

endringer som følger av nye anskaffelsesdirektiver. Andre er språklige justeringer.  

 

Overtredelsesgebyr og søksmålskompetanse  

I dag er det mulig å klage til klagenemnda på ulovlige direkte anskaffelser, men nemndas 

kompetanse er begrenset til å uttale seg om det har skjedd et brudd eller ei. Formålet med 

tiltakene som nå foreslås, er å forbedre situasjonen og effektivisere håndhevelsen av ulovlige 

direkte anskaffelser. Etter at de nye lovendringene har trådt i kraft vil en klage til KOFA på en 

ulovlig direkte anskaffelse enten munne ut i at oppdragsgiver ilegges overtredelsesgebyr, eller 

at nemnda tar ut søksmål mot oppdragsgiver. En leverandør med rettslig interesse vil 

imidlertid fortsatt kunne gå direkte til domstolene med et søksmål om at det foreligger en 
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ulovlig direkte anskaffelse.  

 

Dersom klagenemnda mener at oppdragsgiver skal ilegges overtredelsesgebyr risikerer 

oppdragsgiver et gebyr på inntil 15 % av anskaffelsens størrelse. Dersom klagenemnda velger 

å gå til søksmål etter lovens sanksjonsbestemmelser risikerer oppdragsgiver at kontrakten blir 

kjent uten virkning.    

 

Klagegebyret i saker om ulovlige anskaffelser tilbakebetales der klager vinner frem      

De som klager inn saker om ulovlige direkte anskaffelser retter oppmerksomhet mot et 

lovbrudd uten å få en direkte gevinst av dette selv. Det foreslås derfor at klager skal få gebyret 

tilbakebetalt der KOFA kommer frem til at det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. 

 

Klagegebyret i andre saker  

For andre saker enn ulovlige direkte anskaffelser har departementet to alternative forslag til 

hvordan tilbakebetalingen kan gjøres: Enten at klager får klagegebyret på 8 000 kroner 

tilbakebetalt i sin helhet der KOFA finner saksbehandlingsfeil hos oppdragsgiver, uavhengig 

av feilens art og omfang. Eller at det skilles mellom alvorlige brudd på regelverket som kunne 

ha påvirket resultatet av konkurransen, og mindre alvorlige brudd slik at klager får hele 

klagebeløpet tilbakebetalt ved alvorlige brudd og halve beløpet ved mindre 

saksbehandlingsfeil.  

 

Andre endringer i håndhevelsesreglene 

Departement har en pågående høring om forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser 

og tilhørende forskrifter som ledd i gjennomføringen av EUs tre nye anskaffelsesdirektiver. 

Som følge av dette er det nødvendig å foreta tekniske endringer i lovens 

sanksjonsbestemmelser. Departementet har også foretatt en generell gjennomgang av 

håndhevelsesreglene i anskaffelsesregelverket med sikte på forenklinger og foreslår visse 

språklige og regeltekniske endringer i loven.  

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@nfd.dep.no innen 14. august 

2015. Organisasjoner, virksomheter og andre som ikke står på høringslisten kan også uttale 

seg. Høringsinstansene bes selv om å vurdere foreleggelse for underliggende virksomheter. 

 

Høringsuttalelsene blir lagt ut på departementets hjemmesider. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Monica Auberg (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Margrét Gunnarsdóttir 

 Seniorrådgiver 
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