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Høring: Endring i forskrift om klagenemnd for offentlige 
anskaffelser - mulighet for oppnevning av nemndsmedlemmer for 
en kortere periode enn 4 år. 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon viser til ovennevnte høringsbrev og har følgende 
kommentarer: 
 
NHO er kjent med at departementet gjennomfører en evaluering av KOFA høsten 2006, og 
at evalueringen kan synliggjøre behov for endringer. NHO støtter derfor departementets 
forslag om muligheten for å oppnevne nemndsmedlemmer for en kortere periode enn fire år i 
”særlige tilfeller”. 
 
NHO støtter derimot ikke departementets forslag om hvem som skal oppnevne 
nemndsmedlemmer. Etter vår oppfatning bør Kongen fortsatt oppnevne nemndens leder og 
nemndsmedlemmene. KOFA skal besettes med en leder og medlemmer med stor faglig 
tyngde innenfor området offentlige anskaffelser. 
 
At Kongen oppnevner leder og medlemmer, sender et signal om at KOFA er en viktig 
institusjon og bidrar til å gi leder og medlemmer en berettiget tyngde. 
 
Departementet har vært opptatt av at det ikke skal være partsrepresentasjon i KOFA. NHO 
mener derfor at det nå er på sin plass å gjøre en tilføyelse etter siste setning som tar høyde 
for at nemndas medlemmer skifter jobb, og dermed i mer eller mindre grad systematisk kan 
få kjennskap til forretningshemmeligheter til potensielle leverandører eller konkurrenter ved 
klagebehandling. Om det faktisk er slik eller ikke, er mindre viktig. Det avgjørende vil være 
at det utad kan bringes i tvil. NHO mener at man ikke på noen måte må gå på akkord med 
nøytraliteten til KOFAs medlemmer. 
 
NHO foreslår følgende nye tekst: 
 
”Som særlig grunn kan det blant annet vektlegges (alternativ: Særlig grunn skal anses å 
foreligge) når nemndas leder og medlemmer har tiltrådt en stilling eller posisjon som endrer 
forutsetningene for oppnevnelsen.”   
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