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Försvarsmaktens  ttrande  över  betänkandet Mö'li  t Svar före

tillåtet  och  till  än li t— försla till enklare  och  flexiblare

u  handlin sre ler och vissa re ler om över rövnin smål

SOU: 2019:44

Försvarsmakten har fått betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt  — förslag till
enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

(SOU 2018z44) på remiss och lämnar följande yttrande. F örsvarsmakten inleder

med ett övergripande avsnitt om på vilket  sätt  den föreslagna regleringen
påverkar F örsvarsmaktens förutsättningar att fullgöra sitt myndighetsuppdrag.

Därefter följer yttrandet betänkandets disposition.

F örsvarsmaktens  instiillning till betänkandetsförslag

Försvarsmakten tillstyrkel' delvis förslaget och lämnat fdljande synpunkter. Det
säkerhetspolitiska läget  i  det svenska närområdet har förändrats och försämrats,
vilket i närtid har ökat behoven av att förstärka den svenska försvarsförmågan.

Möjligheten att förkorta ledtider vid genomförande av offentlig upphandling samt

att göra upphandlingsprocessen mer fdl'utsägbar bör förstärkas. Framför allt

aktualiseras problem med detta under en eventuell period av snabbare

uppbyggnad under höjd beredskap eller en omvärldsutveckling som pekar på

behov av ökade planeringsmöjligheter.

Det är inte salmolikt att förslagen minskar övelprövningsbenägenheten  i  större
upphandlingar. F örslagen att införa en ny bedömning avseende

gränsöverskridande intresse samt ett processkostnadsansvar riskerar att fördröja

upphandlingsprocessen  samt  göra överprövningar mer tidskrävande.
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4.4.3 Siirskilt  øm införandet av  nytt  kapitel 19a  LOU/15a LUFS

Försvarsmakten anser att upphandlingsregelverket bör förenklas, i syfie att

fdrkorta upphandlingsprocessen. Det skulle medföra ökade möjligheter för
myndigheten att utföra sin  uppgift, särskilt i  en  situation  av höjd beredskap med

korta tidsförhållanden. F örsvarsmakten anser dock att införandet av nya kapitel
19a kap LOU och 15a LUFS inte nödvändigtvis medför en förenkling av

regelverket  i sig.

8.1 Särskilt om gränsiiverskridande intresse

F örslaget riskerar att medføra ytterligare osäkerhet vad gäller bedömningar

avseende huiuvida det föreligger ett gränsöverskridande intresse eller inte. Att
göra den bedömningen mer påtaglig för upphandlande myndigheter/enheter
riskerar att förlänga upphandlingsprocessen. Försvarsmakten anser att en förlängd

upphandlingsprocess skulle riskera att minska myndighetens möjligheter att
utföra sin  uppgift, särskilti  en  situation  av höjd beredskap med korta
tidsfdrhållanden.

20.3 Särskilt  øm handliiggningstider  i  domstol

Försvarsmakten anser att det behövs en reglerad tidsplan för överprövningsmål.

Det skulle underlätta förutsägbarheten för upphandlande myndighet/enhet och
dänned förbättra rättsäkerheten vid t. ex. nödvändiga  täckningsköp samt för
planering av verksamheten. ökade möjligheter för planering förbättrai'
Försvarsmaktens förmåga att utfdra sin uppgifi, särskilt  i en  situation  av höjd
beredskap.

21.3.2 S(‘irskilt  øm processkosmadsansvar

F ö1'sva1'smakten anser att infdrandet av ett processkostnadsansvar riskerar att
påverka upphandlande myndigheter på olika sätt. Det är inte san  nolikt  att antalet

överprövningsmål skulle minska  i  samband med större offentliga upphandlingar.
Istället riskerar de större upphandlingarna att fördyras genom att leverantörer

sprider kostnader  till  upphandlande myndigheter och enheter  i  högre  utsträckning.
överprövningar riskerar också att ta längre tid  i  genomsnitt, vilket försvårar för
myndigheten att fullfölja sin uppgifi. Det skulle  särskilt  utgöra en  risk  i händelse
av snabba  tidsförlopp och då  i  synnerhet i en situation av ett snabbt förändrat
omvärldsläge.

22. 4.4 Särskilt øm  starleken  på överprövningsavgiften

Försvarsmakten anser att den föreslagna överprövningsavgiften är för låg. Därför
torde förslaget inte påverka  antalet  överprövningar  i  större upphandlingar.
Försvarsmakten föreslår att det  införs  en exponentiell  höjning av avgiften vad
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avser offentliga upphandlingal‘ vars beräknade kontraktsväl'de överstiger
tröskelvärdet.

I beredningen av detta yttrandc har avdelningschef Christina Holm, sektionschef
Maria  Sedenberg Lindgren och flottiljfdrvaltare Magnus Nybom deltagit.

Detta yttrande har beslutats av Carin Bratt, chefsjurist.  I  den slutliga
handläggningen har som fdrcdragande deltagit David Spangenberg, fdrsvarsjurist.
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