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Det vises til brev av 7. mars 2012 fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (heretter FAD) vedrørende forslag om å øke klagegebyret i
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) støtter FADs forslag. DNK mener
imidlertid at gebyret må settes høyere erm det FAD foreslår, idet DNK stiller spørsmål
ved om gebyrer i størrelsen 1.000/8.000 kr er tilstrekkelig til å oppnå det FAD faktisk
ønsker å oppnå med å øke klagegebyret, nemlig å redusere antall

Som departementet påpeker er utfordringen å fastsette gebyret på et nivå som kan
forene hensynet til å redusere antall ubegrunnede klager, samtidig som terskelen for å
klage ikke blir så høy at leverandører unngår å sende inn berettigede klager. DNK
mener det er en forutsetning for at nemnda skal fungere etter sin hensikt at antall
ubegrunnede klager, samt antall saker som er uegnet til behandling, reduseres.

DNK mener at dagens gebyr er for lavt. Videre mener DNK at det er på tide at det blir
innført gebyr også for klager på ulovlige direkte anskaffelser. Å forberede en sak for
KOFA medfører mye arbeid også for innklagede etater. Dersom det å innføre/øke
gebyret for klagebehandling kan bidra til å redusere antall uberettigede klager, og
dermed unødig ressursbruk hos de offentlige etatene, er dette etter DNKs syn en positiv
effekt.

Som et annet tiltak for å lette saksbehandlingen i KOFA mener DNK det bør vurderes
nærmere om det i enkelte saker bør åpnes for å avholde saksforberedende møter
mellom sekretariatet og partene. Særlig i store og komplekse saker med et stort antall
saksdokumenter, og der forståelsen av innholdet i dokumentene krever særlig
kompetanse, mener DNK en muntlig gjennomgang kan være et ressursbesparende
tiltak. Et slikt tiltak kan videre bidra til å avklare om klagen er grunnløs eller ikke kan
føre fram, på et tidlig tidspunkt.
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