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FORSLAG OM Å ØKE KLAGEGEBYRET I KLAGENEMNDA FOR OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER (KOFA) 
 
Det vises til ovennevnte høring med høringsfrist 18. april 2012, der det foreslås å innføre et 
gebyr på kr 1.000,- for å få behandlet klager på ulovlige direkte anskaffelser, og en økning i 
gebyret for å klage på en vanlig sak fra 870,- til 8000,- kroner.  
 
Byrådsavdeling for finans tar ikke stilling til om en eventuell økning av klagegebyret bør 
avventes til en full evaluering av KOFA og effektene av de nye vedtatte endringene i 
håndhevelsregimet foreligger, men slutter seg til anbefalingene fra FAD om å øke klagegebyret 
i KOFA ut fra følgende: 
 

• Antall nye saker til KOFA har de siste årene økt og økningen og kompleksiteten i 
sakene har medført lang saksbehandlingstid og store restanser. Terskelen for å sende 
saker til behandling i KOFA er også lav, og statistikken viser at KOFA mottar en rekke 
grunnløse klager, som blir avvist da det ikke egner seg for nemndsbehandling. Dette 
krever mye ressurser og kan gå utover reelle saker. En hevning av klagegebyret er 
fornuftig ut fra at det vil kunne medføre at terskelen for å klage blir noe større, og at 
KOFA på denne måten får færre og mer seriøse klager. En derav redusert 
saksbehandlingstid og en forsvarlig kvalitet på saksbehandlingen vil styrke KOFAs 
legitimitet. Byrådsavdeling for finans ser ikke at fastsettelse av høyere gebyr vil føre til 
at terskelen for å klage blir så høy at leverandører med saklige klagegrunner unngår å 
klage. Det kan her også nevnes at svært mange leverandører benytter advokater i 
forbindelse med klager, noe som innebærer langt større utgifter enn klagegebyret til 
KOFA 

• Oppdragsgivere må i forbindelse med klager benytte omfattende tid og ressurser for 
eventuell tilbakevisning av klagen. Av hensyn til oppdragsgivere, og generelle 
samfunnsøkonomiske hensyn, vil det være en fordel om terskelen for å klage til KOFA 
blir noe høyere.  

• Ved at det foreslås et vesentlig lavere gebyr for saker som gjelder ulovlig direkte 
anskaffelser, vil KOFA fortsatt være et lavterskeltilbud for å klage på slike 
overtredelser 
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Med hilsen 
 
 
 
Arild Sundberg 
kommunaldirektør 

Solfrid Lie 
spesialrådgiver 
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