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Forslag om økning av klagegebyret til Klagenemnda for offentlige anskaffelser   

Vi viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsbrev av 7. mars 

2012 med forslag om å øke klagegebyret i Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

(KOFA). 

 

Nærings- og handelsdepartementet er enig i at det er nødvendig å finne løsninger som 

sikrer at KOFA kan ivareta brukernes behov for raske og grundige avgjørelser. I 

høringsnotatet argumenteres det godt for at det er behov for å få ned saksbehandlings-

tiden både på grunn av økningen av saker generelt og for å ”sile” bort ubegrunnede 

eller uhensiktsmessige klager. Vi savner imidlertid en nærmere samfunnsøkonomisk 

begrunnelse for å fastsette gebyret på det aktuelle nivået. En slik analyse bør vurdere et 

gitt gebyrnivå i forhold til den mulige gevinsten av at saksmengden og 

saksbehandlingstiden blir redusert, og det eventuelle tapet ved at berettigede 

klagesaker faller bort. Den sistnevnte effekten bør være minst mulig, så vel for 

bedriftene som for samfunnet. Siden små bedrifter har færre ressurser til å utføre 

administrative oppgaver enn store bedrifter, er dette også relevant for regjeringens 

strategi for små og mellomstore bedrifter (SMB-strategien). Evalueringen av KOFA i 

2006 (utført av Resource Partner AS) kan være et av grunnlagene for å bedømme 

aktørers betalingsvillighet for å sende inn klagesaker. 

 

I høringsnotatet er det vurdert å innføre en ordning hvor klager kan få tilbakebetalt 

klagegebyret dersom klagen helt eller delvis fører frem. FAD mener imidlertid at dette 

er lite hensiktsmessig fordi KOFAs avgjørelser ikke har bindende virkning og at det 

dermed vil være opp til innklagede om de vil tilbakebetale beløpet eller ikke. Vi mener 

at det kan være grunn til å anta at innklagede lojalt vil innrette seg etter en slik 
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tilbakebetalingsordning og at en slik løsning derfor bør vurderes nærmere.  

   

Videre mener vi at gebyrøkningen bør evalueres etter en viss tid. Det kunne også være 

hensiktsmessig å vurdere denne i forbindelse med gjennomgangen av KOFAs 

saksbehandlingsregler og organisering fordi dette er forhold som henger sammen.  

 

Med hilsen 

 

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Liv Westrheim 

 seniorrådgiver 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


