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Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

BetänkandetMöjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)
– ert diarienummer Fi2018/02531/OU
______________________________________________________________
Inledning
Förvaltningsrätten
har fått tillfälle att lämnasynpunkterpå betänkandet.
Settur
domstolensperspektivär främstbetänkandets
del 2, somavseröverprövning,av
intressedå det mer direkt påverkardomstolarnas
verksamhet.
Med dettasagtvill
förvaltningsrätten
docklämnavissaallmännasynpunkteravseende
betänkandets
del 1, somavserförenklingav upphandlingsreglerna
inom det ickedirektivstyrda
området.

Vissa synpunkter avseendebetänkandetsDel 1
Förvaltningsrätten
anseratt det är positivtmedförenklingav reglerna.Enligt
förvaltningsrätten
tordeemellertidde föreslagnareglernaom dialogkunna
medföravissatillämpningsproblem,
såvälför upphandlande
myndighetersom
domstolar.Problemkanuppkommadå de grundläggande
upphandlingsrättsliga
principernaalltjämtsätterramarnaför tillåtetagerande
och det inte alltid är givet
var gränsengår.Vidaretordedenföreslagnanationellaprincipenvid
direktupphandling
utanbestämtgränsöverskridande
intresseinte fylla någon
funktion längremedhänsyntill Högstaförvaltningsdomstolens
flexiblatolkning
av de grundläggande
upphandlingsrättsliga
principernavid direktupphandling
(se
Högstaförvaltningsdomstolens
avgörandeden19 oktober2018i mål nr 383017).Den föreslagnaprincipenframstårdärför somonödig.
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Ansökningsavgift
Förvaltningsrätten
avstyrker
utredningens
förslagom införandeav
ansökningsavgifter
i överprövningsmål.Syftetmedatt införa såväl
ansökningsavgifter
somprocesskostnadsansvar
är att minskaantalet
överprövningsmål
i domstolarna.Enligt utredningenförväntasinförandeav en
ansökningsavgift
om 7 500kr medföraatt antaletmål minskarmedfem procent.
Med hänsyntill deni sammanhanget
lågaavgiftenkandet ifrågasättas
om inte
minskningenkommeratt bli mindreän fem procent.I denmåndet faktisktblir
en minskningtordedet dessutomuteslutande
varasmåleverantörersomavstår
från att ansökaom överprövning.Med hänsyntill att avgiftenmissgynnar
små
leverantöreroch det administrativamerarbetetför domstolarnaanser
förvaltningsrätten
att nackdelarna
medatt införa föreslagenavgift är störreän
fördelarna.

Processkostnadsansvar
Förvaltningsrätten
avstyrker
utredningens
förslagom införandeav
processkostnadsansvar
i överprövningsmål.
Enligt utredningenförväntas
införandeav processkostnadsansvar
medföraatt antaletmål minskarmed
femtonprocent.Ett processkostnadsansvar
i överprövningsmål
geremellertid
upphovtill flerasvårafrågor.Utredningenpekarocksåut ett antalsvårigheter,
menöverlämnartill rättstillämpningen
att lösadessaproblem.Frågorom
exempelvisvem somär vinnandepart i överprövningsmål,
hur ev.tredjepart ska
behandlas,
är komplexaoch kommersannoliktatt förlängahandläggningstiderna
i domstol.Därtill medförosäkerheten
avseende
tredjepart och ev.
kostnadsansvar
i dendelenen risk för att färreanbudkommeratt lämnasi
upphandlingar.
Vidaremissgynnas
medstor sannolikhetsmåleverantörerav
förslagetom processkostnadsansvar.
Sammantaget
anserförvaltningsrätten
därmedatt nackdelarna
medatt införa processkostnadsansvar
är störreän
fördelarna.
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Om processkostnadsansvar
ändåskainförasär det enligtförvaltningsrättens
meningytterstangeläget
att fråganblir föremålför fortsattutredningoch
överväganden
för att få fram bestämmelser
somär lättaatt tillämpaoch
förutsebaraför parterna.Med särskiltbeaktandeavatt syftetmedatt införa
processkostnadsansvar
är att minskaantaletöverprövningsmål,
och inte att
vinnandepart skaståskadeslös,
behöverinte fullständigrättvisaavseende
ersättningnås.

Övrigt
Förvaltningsrätten
i Umeåhar,utifrån de aspekterdomstolenhar att beakta,i
övrigt inte någotatt erinramot utredningens
förslag.
______________________________________________________________
Detta svarhar beslutatsav lagmannenBjörn Johansson.
Ärendethar föredragitsav föredraganden
ChristinaRöckner.

Björn Johansson

