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Forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Bedriftsforbundet viser til høringsbrev i ovennevnte sak med svarfrist 18.04.2012.

Bedriftsforbundet vil sterkt anbefale å avvente en vurdering av gebyrøkning i KOFA inntil man
også har evaluert hele KOFA.

Vi ser ut i fra KOFAs saksmengde holdt opp imot det totale volumet på offentlige anskaffelser,
cirka 400 mrd. kr årlig, ikke at kostnadene med KOFA belaster statsbudsjettet nevneverdig, tatt
i betraktning den viktige funksjonen KOFA har. Her skal tilføyes at kostnadene knyttet til
håndhevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser i stor grad må bæres privat, av
næringslivet. KOFA bør heller ikke for fremtiden være brukerfinansiert. Gebyret bør ikke
settes høyere enn nødvendig for å hindre misbruk. Vi mener misbruk ikke kan anses å være noe
nevneverdig problem. Derimot så kan det være grunn til å styrke sekretariatet og reservere
saksfremlegg for nemda til de mer prinsipielle sakene, som ett av flere mulige tiltak, for å
utnytte tilgjengelige ressurser på en bedre måte enn i dag.

Innføringen av EUs håndhevingsdirektiv innebærer at bedriftene i større utstrekning vil være
henvist til domstolene. Dette vil representere økte kostnader ved å forfølge overtredelser. Når
man samtidig ser at det ofte ikke har spesiell verdi for bedriften å forfølge en sak, vil man
naturligvis risikere en ytterligere heving av terskelen hvis man også øker gebyrene i KOFA.

Vi vil avslutningsvis bemerke at vi anser fortsatt innsats med sikte på god veiledning fra
innkjøpere, herunder instruktive begrunnelser for tildelingsbeslutninger, som den beste medisin
mot det forholdsvis lille antall som kommer av unødvendige klagesaker. Det er samtidig en
forutsetning for at man i ettertid kan få prøvd saker, på en rasjonell og forsvarlig måte.

1\4ed ve lig hilS'en

LaTrs-Erik Sletner
Adm. Direktør

Bedriftsforbundet
Akersgaten 41, 0158 Oslo
Telefon: 23 35 70 10
Faks: 23 35 70 11

\-/\

Eirik Kollerøy
Advokat

post@bednftsforbundelno
emAkeedriftsforbundet.no
Foretaksnr. 866 145 172 MVA

Oslo, den 2. april 2012

(


