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068/12 F lkesrådet 11.04.2012

Høring- forslag om økning av klagegebyret i Klagenemda for
offentlige anskaffelser KOFA

Sammendrag
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har den 7.mars 2012 sendt på høring forslag om
endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. Den foreslåtte endringen går ut på å
innføre et klagegebyr på kr 1 000 for å få behandlet klager på ulovlige direkteanskaffelser, og å øke
klagegebyret i øvrige klagesaker fra kr 860 (ett rettsgebyr) til kr 8 000.

Endringsforslaget har til formål å øke terskelen for å klage til KOFA. En høyere terskel vil kunne gi
bedre ressursutnyttelse, som igjen vil kunne gi KOFAs brukere sikres raske og grundige
avgjørelser.

Bakgrunn
Endringsforslaget har sin bakgrunn i at antall nye saker hvert år til KOFA har økt vesentlig de siste
årene. Sakene er også blitt mer komplekse, noe som igjen har ført til at KOFA i dag er i en
vanskelig situasjon når det gjelder saksbehandlingstid, restanser og økonomi. Terskelen for å klage
er svært lav, og KOFA mottar hvert år et stadig økende antall saker som må avvises fordi de ikke
egner seg for behandling i nemnda. Saksbehandlingen i KOFA krever mye ressurser. De
gjennomsnittlige kostnadene ved å behandle en sak i KOFA er i underkant av kr 40 000.

Problemstilling
1. Skal klagegebyret endres
Departementet mener at det er behov for å øke terskelen for å få en sak behandlet i KOFA. Målet er
færre saker til behandling samtidig som man får frigjort ressurser til å avgjøre saker som er egnet
for behandling. Dette vil kunne redusere saksbehandlingstiden. En økning i klagegebyret vil kunne
bidra til dette. Videre anser departementet at det er rimelig at klagerne betaler for deler av
kostnadene ved tilbudet om å få behandlet en sak i KOFA.
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2. Hvordan skal klagegebyret fastsettes
Endringsforslaget diskuterer om gebyret bør differensieres på grunnlag av klagers økonomi eller
saksbehandlingskostnader. Etter departementets vurdering vil differensiering kunne medføre
merarbeid for KOFA, samtidig som det kan bli lite forutsigbart med hensyn til hva det vil koste å
klage til KOFA. På denne bakgrunn foreslår departementet å sette klagegebyret til et fast beløp,
uavhengig av størrelsen på bedriften eller saksbehandlingskostnader.

Det foreslås å innføre et klagegebyr på kr 1 000 for å fa behandlet klager på ulovlige
direkteanskaffelser, og å øke klagegebyret i øvrige klagesaker fra kr 860 (ett rettsgebyr) til
kr 8 000. Klager på ulovlige direkteanskaffelser er de alvorligste overtredelsene av regelverket om
offentlige anskaffelser og terskelen bør ikke være for høy. Ved fastsettelsen er det forsøkt å forene
hensynet til å unngå ubegrunnede klager, samtidig som terskelen for å klage ikke blir så høy at
leverandørene unngår å sende inn berettigede klager.

Vurderinger
Nordland fylkeskommune mener at terskelen for å fremme klager for KOFA er for lav og at det bør
gjøres noe for å begrense sakstilfanget. Dette ikke minst for å korte ned på saksbehandlingstiden for
KOFA, som nå er for lang. Nordland fylkeskommune tiltrer derfor forslaget om å øke gebyret.

Konsekvenser
Saken har ingen direkte konsekvenser for Nordland fylkeskommune.

Vedtakskompetanse
Det vises til delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget, FT-sak 49/10, pkt. 7.4.

Fylkesrådens innstilling til vedtak
Fylkesrådet tiltrer departementets forslag om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige
anskaffelser.

Bodø, den 27.03.2012
Odd Eriksen
fylkesrådsleder
sign

11.04.2012 Fylkesrådet
FRÅD-068/12
Vedtak
Innstillingen vedtatt
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