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Ændringsforslag
til

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Klagenævn for Udbud af Offentlige
Indkøb
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling
Til titlen
1. Titlen affattes således:
”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb”
Til § 1
2. § 1, stk. 1, affattes således:
”Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb behandler klager vedrørende overtrædelse af
bestemmelser i inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser
i offentlige myndigheder og institutioner samt inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.”
Til § 5
3. § 5 affattes således:
” § 5. Klage vedlagt relevante bilag indgives skriftligt til Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb senest 4 uger efter, at den afgørelse eller beslutning, der ligger til grund for klagen, er meddelt af ordregiver.
Stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til nævnet, skal klageren skriftligt underrette indklagede herom. Med klagen skal følge kopi af klagerens underretning af indklagede.
Stk. 3. Er en klage uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, kan nævnet afvise
klagen ved en afgørelse, der meddeles klageren og indklagede.
Stk. 4. Ved indgivelse af klage efter inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af
varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner, skal klageren indbetale en
klageafgift på kr. 10.000.
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Stk. 5. Ved indgivelse af klage efter inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og
anlægssektoren, skal klageren indbetale en klageafgift i form af 1 procent af entreprisesummen, dog maksimalt kr. 100.000.
Stk. 6. Afvises klagen, jf. stk. 3, tilbagebetales klageafgiften efter stk. 4 og 5.
Stk. 7. Nævnet påbegynder ikke behandlingen af en klage, før klageafgiften er indbetalt. Er
klageafgiften ikke indbetalt senest 4 uger efter klagens indgivelse, anses klagen for bortfaldet.
Stk. 8. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvorvidt klageafgiften efter stk. 4
og 5 tilbagebetales, hvis klageren får hel eller delvis medhold i klagen.”
Til § 17
4. § 17 affattes således:
” § 17. Inatsisartutloven træder i kraft 1. juli 2019.
Stk. 2. Inatsisartutloven finder anvendelse på udbud, hvor aftalen herom indgås med leverandøren 1. juli 2019 eller senere.”

Grønlands Selvstyre, den xx. xxx 2019

Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger
Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om Klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb behandler udelukkende klager i medfør af inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.
Der findes allerede et Klagenævn for Udbud på bygge- og anlægsområdet, som er reguleret
ved bestemmelserne herom i inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af
tilbud i bygge- og anlægssektoren. Hvormed der til dagsdato eksisterer 2 klagenævn, som
behandler klager over offentlige udbud.
På den baggrund forekommer det mere hensigtsmæssigt at udvide ansvarsområdet for Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb til også at omfatte overtrædelser af inatsisartutlov nr.
11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Således at der
ikke er 2 sideløbende klagenævn, hvorved klager over offentlige udbud kan føres.
Ændringsforslaget fremsættes dermed på baggrund af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.
xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren,
hvormed klager i henhold til tilbudslovens flyttes til Klagenævn for Udbud af Offentlige Ind2

køb.
Forslag til en sammenlægning af de 2 klagenævn fremlægges hermed og parallelt foreslås
ændringslov til inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i byggeog anlægssektoren om ophævelse af de bestemmelser, som omhandler Klagenævnet for Udbud.
Tilslut ændres der i den foreslåede titel. Ændringen er en teknisk rettelse af titlen på baggrund af
udskydelsen af 2. behandlingen af forslaget til FM 2019.

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Ændringen er en teknisk rettelse af titlen på baggrund af udskydelsen af 2. behandlingen af
forslaget til FM 2019.
Til § 1
Til nr. 2
(§ 1, stk. 1)
Bestemmelsen fastslår, at der er klageadgang til Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb,
når formålet med klagen er at fastslå, om der er sket en overtrædelse af Inatsisartutlov om
udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner og inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Til nr. 3
(§ 5, stk. 1)
Klagefristen på 4 uger er absolut.
Beslutning anses for at være meddelt af ordregiver ved ordregivers afsendelse af beslutning til
tilbudsgiver.
Fristen er fastsat under hensyntagen til, at der skal være tilstrækkelig tid til at udarbejde en
klage samtidig med, at resultatet af udbudsprocessen forholdsvis hurtigt skal kunne betragtes
som endeligt af de involverede parter og interessenter.
(§ 5, stk. 2)
Klageren er forpligtet til at underrette indklagede om, at der er indbragt klage for nævnet. Underretningen skal ske senest ved indbringelse af sagen for nævnet. Underretningen kan altså
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godt ske inden, at der indgives klage til nævnet. Af underretningen skal fremgå så mange oplysninger om den påståede overtrædelse som muligt, herunder om der begæres opsættende
virkning.
Klagerens underretning til indklagede om indgivelse af klage kan af hensyn til en kort sagsbehandlingstid mest hensigtsmæssigt ske ved at fremsende kopi af klageskrivelsen med bilag
til indklagede, idet bestemmelsen dog ikke stiller krav herom.
(§ 5, stk. 3)
Bestemmelsen tillægger nævnet mulighed for at afvise en klage, hvis denne er uegnet til at
danne grundlag for sagens behandling. Dette gøres ved en afgørelse, der meddeles klageren
og indklagede.
Bestemmelsen er en konsekvens af forhandlingsprincippet, der finder anvendelse i nævnet, jf
§ 9.
(§ 5, stk. 4)
Klageren skal indbetale en klageafgift på 10.000 kr. for at indgive en klage til nævnet, såfremt
klagen er baseret på bestemmelser i medfør af inatsisartutlov om udbud i forbindelse med
indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.
(§ 5, stk. 5)
Klageren skal indbetale et gebyr på 1 procent af entreprisesummen, dog maksimalt 100.000
kr. for at indgive en klage til nævnet, såfremt klagen er baseret på bestemmelser i medfør af
inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.
Som eksempel herpå kan nævnes, at hvis entreprisesummen udgør 1.000.000 kr., vil gebyret
udgøre 10.000 kr. Hvis entreprisesummen derimod udgør 5.000.000 kr. vil gebyret udgøre
50.000 kr. Hvis entreprisesummen udgør 15.000.000 kr. vil gebyret udgøre 100.000 kr. Da 1
% af entreprisesummen (150.000 kr.) overstiger den fastsatte maksimale gebyrgrænse på
100.000 kr., vil gebyret blive fastsat til dette beløb.
(§ 5, stk. 6)
Bestemmelsen fastslår, at såfremt sagen afvises, jf. stk. 3, bliver et eventuelt indbetalt gebyr
efter stk. 5 og 6 tilbagebetalt.
(§ 5, stk. 7)
Nævnet har ikke mulighed for at påbegynde behandlingen af klagen, før klageafgiften er indbetalt. Herunder har nævnet ikke mulighed til at tage stilling til eventuel opsættende virkning.
Er klageafgiften ikke betalt senest 4 uger efter klagens indgivelse, anses klagen for bortfaldet.
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Klagenævnet har ansvaret for sagens oplysning og dermed vil klagenævnet være forpligtet til
at oplyse klageren om, at sagen ikke påbegyndes før klageafgiften er indbetalt og at den bortfalder såfremt klageafgiften ikke indbetales senest 4 uger efter klagens indgivelse.
(§ 5, stk. 8)
Bestemmelsen hjemler at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvorvidt
klageafgiften tilbagebetales, hvis klageren får hel eller delvis medhold i den indgivne klage.
Ved dette skal det i den økonomiske vurdering medtages, at én af begrundelserne for at have
klageafgiften er at sikre, at der ikke kommer for mange grundløse klager, der blandt andet
øger sagsbehandlingstiden for nævnet. Klageafgiften giver dermed en potentiel klager et incitament til at genoverveje en eventuel klage. Det er derimod ikke hensigten med klageafgiften
at afholde en klager med en berettiget klage fra at indbringe en klage for nævnet. Derfor er det
i denne bestemmelse angivet, at hvis klageren får hel eller delvis medhold, kan gebyret blive
tilbagebetalt.
Til § 2
Til nr. 4
(§ 17, stk. 1)
Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2019. Inatsisartutloven har således
ikke tilbagevirkende kraft.
(§ 17, stk. 2)
Inatsisartutloven finder anvendelse på indkøb, hvor aftalen herom indgås med leverandøren
den 1. juli 2019 eller senere.
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