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Regeringskansliet, finansdepartementet
Fi2019/02619/OU

Regeringskansliets, finansdepartementet, remiss
Promemoria med förslag till utvecklad reglering av
upphandlingstillsyn
21 kap. 7 § LOU m.fl.
Beträffande den förslagna ändringen om förlängd tidsfrist för
Konkurrensverket att inkomma med ansökan om
upphandlingsskadeavgift från ett år till två år, så anser Lunds
kommun att en fördubblad tidsfrist skulle ge verket betydligt längre
tid än nödvändigt att utreda ett ärende om upphandlingsskadeavgift.
För den övervägande delen av de upphandlingar som genomförs, är
ambitionen att alltid göra rätt och efterleva regelverket och så görs
också. De gånger som en upphandlande myndighet medvetet bryter
mot upphandlingsreglerna är att anse som ytterst få.
Lunds kommun bedömer att de upphandlande myndigheternas
intresse av att inte under orimligt lång tid sväva i ovisshet om en
talan om upphandlingsskadeavgift kommer att väckas väger tyngre
än vad som anförts som skäl för en förlängd tidsfrist.
Lunds kommun anser att motiveringen i förarbetena till nuvarande
bestämmelse fortfarande är relevant och förordar att bestämmelsen
förblir oförändrad.
22 kap. 4-7§§ LOU m.fl.
Vad gäller förslaget att Konkurrensverket ska få befogenhet att
meddela förelägganden och förbud, anser Lunds kommun inte att
verkets befogenheter att beivra överträdelser ska utökas utöver den
möjlighet verket i dag har att ansöka om upphandlingsskadeavgift
vid åsidosättande av annonseringsskyldigheten.
Att Konkurrensverket med för upphandlande myndighet bindande
verkan skulle kunna ingripa vid situationer då verket exempelvis
anser att krav har ställts i strid med de upphandlingsrättsliga
principerna eller att ramavtal har utformats på ett olämpligt sätt
skulle innebära ytterligare och oproportionella sanktionsmöjligheter
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som, i efterhand, under avtalstiden kan åläggas en upphandlande
myndighet.
Felaktiga upphandlingar kan bli föremål för överprövning på
förvaltningsrättslig väg. Att en upphandlande myndighet efter ett
tecknat avtal skulle kunna bli föremål för ett förbud eller ett
föreläggande att vid vite upphöra med vissa åtgärder som tillhör den
upphandlingsrättsliga fasen, framstår som i allra högsta grad
orimligt och kan inte vara nödvändigt för att Konkurrensverket ska
kunna utöva en tillräcklig tillsyn.
Situationen som Konkurrensverket beskriver angående vinklade
upphandlingsdokument brukar till största delen vara självsanerande,
då anbudsgivarna/leverantörerna i övervägande fall inser det och
påtalar detta till den upphandlande myndigheten redan under
anbudstiden eller senast genom en ansökan om överprövning av
tilldelningsbeslutet.
Konkurrensverket anger i promorian att tillsynsbesluten har en
vägledande effekt och att flertalet upphandlande myndigheter och
enheter rättar sig efter verkets bedömningar, vilket talar för att
ytterligare möjligheter till ingripande inte är erforderliga.
Sammanfattningsvis anser Lunds kommun alltså att det inte bör
införas ytterligare möjlighet för Konkurrensverket att ingripa vid
upphandlingar enligt föreliggande förslag.
I övrigt har Lunds kommun ingen erinran mot förslagen i
promemorian.
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