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Oversendelse av klage på ulovlig direkte anskaffelse og
orientering om den videre saksbehandling
Vedlagt følger kopi av klage på offentlig anskaffelse av 06.10.2011 fra Norges
Miljøvemforbund. Sekretariatet ber innklagede respektere klagers ønske om elektronisk
korresondanse.
Klagen inneholder påstand om ulovlig direkte anskaffelse, som kan føre til ileggelse av
overtredelsesgebyr, jf. lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser § 7b. Dette brevet
anses som fristavbrytende i forhold til foreldelsesfristen, jf. loven § 7b tredje ledd siste
punktum.
Klagenemndas sekretariat ber Dem innen 5 virkedager opplyse sekretariatet og klager om
kontrakt er inngått, eller om innklagede vil avvente kontraktsinngåelse til klagenemnda har
ferdigbehandlet saken, eventuelt til en bestemt dato. Dersom kontrakt er inngått bes det
oppgitt hvilken dato kontrakten ble signert av begge parter.
Tilsvar og relevant dokumentasjon bes sendt til klagenemndas sekretariat, med kopi til klager,
innen 4 uker fra dette brevs dato. Se vedlagte standardskriv for hva tilsvaret bør inneholde.
Dersom klager har kommentarer til Deres tilsvar, skal disse sendes til klagenemndas
sekretariat, med kopi til Dem, innen 8 virkedager etter tilsvarets datering.
Dersom De har ytterligere kommentarer etter dette, må disse sendes til sekretariatet, med kopi
til klager, innen 8 virkedager etter dateringen i klagers kommentarer.
Det skal framgå tydelig av alle oversendelser til sekretariatet at kopi er sendt til motparten.
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Etter klagenemndsforskriften § 2 har innklagede plikt til å delta i klagebehandlingen,
herunder oversende all relevant dokumentasjon slik at klagenemnda kan ta stilling til saken. I
enkelte tilfeller begrenser imidlertid tvisteloven § 22-3 adgangen til å føre bevis jf.
klagenemndsforskriften § 11. Dette gjelder bevisføring som krenker "lovbestemt taushetsplikt
for den som har opplysningene som følge av t.jeneste eller arbeid for stat eller kommune" mv.
I praksis betyr dette at innklagede i slike saker må gjennomgå de relevante dokumenter med
den som har krav på hemmelighold for å klarlegge hvilke opplysninger dette gjelder. Etter
dette må innklagede selv foreta en selvstendig overprøvning av eventuelle opplysninger som
hevdes å være taushetsbelagte, før dette oversendes til sekretariatet og klager. Den som de
taushetsbelagte opplysningene gjelder kan også samtykke til at opplysningene kan gjøres
kjent for klager og klagenemnda. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det kun er
taushetsbelagte opplysninger som skal fjernes, og at en utstrakt sladding vil kunne føre til et
krav om forklaring fra innklagede for omfanget av sladdingen. Utstrakt sladding vil også
kunne føre til en forespørsel til departementet om samtykke til føring av opplysningene, jf.
tvisteloven § 22-3 andre ledd.
Dersom sekretariatet ser at det er behov for å kreve fremlagt opplysninger underlagt
lovbestemt taushetsplikt vil sekretariatet kunne forespørre departementet om samtykke til
dette jf. tvisteloven § 22-3 andre ledd, jf. klagenemndsforskriften § 11. Dersom departementet
gir samtykke, vil klager og eventuelt klagers partsrepresentant bli ilagt taushetsplikt, jf.
tvisteloven § 22-12 første ledd med mindre departementets samtykke bestemmer noe annet.
Dersom departementet skulle nekte å gi samtykke, vil sekretariatet på selvstendig grunnlag
vurdere om det likevel skal gis et pålegg om dokumentframleggelse etter bestemmelsen i
tvisteloven § 22-3 tredje ledd, jf. klagenemndsforskriften § 11. Et pålegg om
dokumentframleggelse kan påklages til klagenemndas leder etter forvaltningsloven § 14.
Dersom innklagede blir pålagt å fremlegge opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt,
vil sekretariatet ilegge klager og eventuelt klagers partsrepresentant taushetsplikt jf.
tvisteloven § 22-12 andre ledd, jf. klagenemndsforskriften § 11, og forvaltningsloven § 13b.
En slik taushetsplikt innebærer at klager og klagers eventuelle partsrepresentant kun kan
bruke de taushetsbelagte opplysningene i den utstrekning dette er nødvendig for å ivareta
partens tarv i saken. Overtredelse av taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 121.
Dersom klager innsender dokumentasjon inneholdende drifts- eller forretningshemmeligheter
knyttet til klager selv og som klager ikke ønsker skal offentliggjøres til andre enn
klagenemnda og innklagede, skal dette tydelig opplyses om.
Dersom sekretariatet ikke hører noe fra partene innen 5 virkedager etter at fristene for
kommentarer er utgått, vil saken i utgangspunktet bli ansett klar for avgjørelse.
Dersom sekretariatet ser at det er behov for ytterligere kommentarer eller dokumentasjon når
saken tas opp til avgjørelse, vil sekretariatet selv ta kontakt med partene.
Eventuelle anmodninger om fristutsettelse sendes til sekretariatet, med kopi til motparten.
Sekretariatet ønsker i størst mulig utstrekning å benytte e-post ved korrespondanse med
partene, og har i noen tilfeller behov for å komme hurtig i kontakt med partene. Innklagede
skal derfor opplyse sekretariatet særskilt om telefon og e-post der innklagede kan kontaktes.
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For nærmere informasjon om klagebehandlingen viser vi til vedlagte informasjonsbrev og
våre internettsider htt ://www.kofa.no, hvor saksbehandlingsregler for klage på ulovlig
direkte anskaffelse omtales.

Med vennlig hilsen

Ida Blomhoff Pedersen
førstekonsulent

Vedlegg:

Kopi av klage

Informasjonsbrev til offentlige oppdragsgivere
Standardskriv til partene
Kopi til:

Klager
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