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Remissav betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)
Inledning
Förvaltningsrätteni Stockholmhar uppmanatsatt yttra sig över betänkandet.
Utifrån de utgångspunkterdomstolen
har att beaktaär främstbetänkandets
del 2
om överprövningav relevans.Domstolenhar dock ävennågonsynpunktpå
betänkandets
del 1 om förenkladeregler.
Synpunkter påbetänkandets del 1 Enklare och flexiblare
upphandlingsregler
Förvaltningsrättenvillframhållaatt en förenkling av reglernaär positivt.
Domstolenvill dock pekapå att ökademöjlighetertill dialog mellan
upphandlandemyndigheterrespektiveenheteroch leverantörerriskeraratt
medföratillämningsproblemoch risk för att transparensen
i upphandlingsförfarandetminskaroch att likabehandlingsprincipen
åsidosätts.
Förvaltningsrättenanseratt behovetav en nationell princip vid direktupphandlingutanbestämtgränsöverskridande
intressekan ifrågasättasmot
bakgrundav Högstaförvaltningsdomstolens
uttalandenom de grundläggande
principernastillämpning i HFD 2018 ref. 60. Vidare är dessaprinciperväl
inarbetadeoch det kan ifrågasättasom införandeav en nationellprincip skulle
innebäranågonförenkling.
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Synpunkterpå betänkandetsdel 2 Vissa regler om överprövningsmål
Syftet medinförandeav reglerom ansökningsavgiftochprocesskostnadsansvar
är att minskaantaletmål om överprövningi de allmännaförvaltningsdomstolarna.Förslagentordekunnamedföraatt leverantöreri störreutsträckning
anmärkermot fel och bristertidigarei förfarandethosdenupphandlande
myndighetenellerenhetensamtäveni övrigtövervägerom en ansökanom
överprövningskagöras.
Införandeav en ansökningsavgiftinnebärdock ett nytt inslagi förvaltningsdomstolarnasom kommeratt innebäraadministrativtmerarbete.Nivån på den
föreslagnaansökningsavgiften
om 7 500 kr är vidare sådanatt denfrämst torde
avhållasmåföretagfrån att ansökaom överprövningochdet kan antasatt det är
de enklastemålensom faller bort. Om minskningenav antaletmål kan antas
uppgåtill av utredningenuppskattadeca fem procenti förvaltningsrätternaanser
domstolenatt det verkligenkan ifrågasättasom fördelarnamed förslaget
uppvägernackdelarna.Utredningenhar ocksåpekatpå att det kan antasatt
effektenav förslagetkommeratt varastörstinledningsvisoch avta över tid.
Förvaltningsrätteninstämmeri utredningensbedömningatt införandetav
processkostnadsansvar
sannoliktharen störreeffekt på antaletmål om
överprövningän införandetav en ansökningsavgift.Domstolenkanocksåse
denprocessekonomiska
fördeleni att frågor om ersättningför kostnaderprövas
i sambandmed ansökanom överprövningi förvaltningsdomstoli ställetför
genomen skadeståndsprocess
i allmän domstol.Förvaltningsrättenvill
emellertidsärskiltframhållaatt processkostnadsansvar
innebärsåvälytterligare
skriftväxling i målensomkompliceradeöverväganden,vilketriskerar att
förlängahandläggningstiden
i domstolarna.Om försäkringslösningarkan antas
minskade ekonomiskarisker somär förknippatmed ett processkostnadsansvar
kan detvidare ifrågasättasvilken effekt förslagetkommeratt ha på antaletmål
om överprövningpåsikt. Förvaltningsrättenanserdärför att detverkligenkan
ifrågasättasom fördelarnamed förslagetuppvägernackdelarna.
______________________
Detta yttrandehar beslutatsav chefsrådmannen
Anna Önell. Föredragande
har
varit rådmannenAnneli BerglundCreutz.
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