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TILSVAR  -  HØRING - FORSLAG OM ØKNING AV KLAGEGEBYRET I
KLAGENEMDA FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER, REF SAK 12/49

Det vises til ovennevnte høring og herved oversendes en samlet uttalelse fra kommunene i
Gjøvikregionen, som består av kommunene Gjøvik-, Østre Toten-, Vestre Toten-, Nordre
Land- og Søndre Land kommune. Grunnen til at tilsvaret sendes samlet er at kommunene i
Gjøvikregionen har organisert seg samlet på innkjøpsområdet med en felles enhet, som i
denne saken utfører saksbehandlingen for kommunene knyttet til høringen.
Innkjøpssamarbeidet er basert på en vertskommunemodell etter kommunelovens §28 a og b,
hvor Gjøvik kommune er vertskommune.

Erfaringen med Kofa, sett fra kommunenes side, er samlet sett bra. Opplevelsen og erfaringen
fra saksbehandlingen knyttet til klager er derimot noe mer differensiert. Tiden det tar å
avgjøre saker oppleves som alt for lang og adgangen til å klage synes mange ganger å være
for lett. At adgangen til å klage er på et lavterskelnivå anses riktig, men det oppleves også å
ha noen uheldige sider. Blant annet at klageadgangen brukes ukritisk og at det klages for å få
innsikt i andres tilbud osv. For de som har deltatt og deltar i klagebehandlingen medfører
dette ikke ubetydelig bruk av ressurser og hvor man av og til lurer på verdien.

Utifra det å effektivisere og forbedre kvaliteten på klagesaken støttes forslaget om en økning
av klagegebyret. Når det gjelder forslaget om økning opp til 8.000 kr er vi enige i det for
rådgivende saker. For satsen på ulovlige direkte anskaffelser er man av den oppfatning at den
fortsatt bør være lav men ikke gratis. Av hensyn til standardisering og forenkling anbefales
den derfor satt til ett rettsgebyr, slik som i rådgivende saker pr i dag.

Med hil

Thor Amundsen
Innl4øpssj ef
Anskaffelser — fellesenhet i Gjøvikregionen

Kopi: Kommunene i Gjøvikregionen.

Kontoradresse: Kauffeldsplass 1 Telefon: 61 18 95 00 Banknr.: 6177 05 46809
Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik Telefax: 61 17 63 33 Foretaksnr. 940 155 223
Epostadresse: postmottak@gjovik.kommune.no Saksbeh: 61 18 96 38


