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Høring – forslag om samordning av offentlige innkjøp   
 
 

Akademikerne støtter forslaget om opprettelse av en statlig enhet med ansvar for 

inngåelse og forvaltning av rammeavtaler på statens vegne. Konklusjonene i 

høringsnotatet støttes også opp av rapporten «Kunnskap som virkemiddel i offentlige 

innkjøpsprosesser» som Menon har skrevet på oppdrag for Akademikerne. (Menon-

publikasjon 17/2013. Fjose mfl.) Vi vil samtidig påpeke at dersom gevinstene ved 

forslaget skal realiseres, må man i større grad trekke inn fagkompetanse i hele 

innkjøpsprosessen og digitalisere og effektivisere innkjøpsprosessene. Gode, 

kostnadsbesparende innkjøp er avhengig av kompetente beslutninger. Samtidig er det 

viktig at en statlig samordnet enhet ikke skaper uønskede markedseffekter, og ivaretar 

effektiv konkurranse samt fremmer innovasjon.  

Lokalisering  

Akademikerne mener lokalisering må avgjøres på grunnlag av tilgang på kompetente 

ansatte, sterke fagmiljøer og nødvendige tjenester enheten vil være avhengig av.  

Kvalitet og innsparinger 

Akademikerne støtter forslaget om organisering av offentlige innkjøp, på bakgrunn av 

potensial for effektivisering i form av lavere administrativ ressursbruk, økt kvalitet for 

målet med det enkelte innkjøp og lavere priser. I tillegg kan innkjøpskraften til offentlig 

sektor være den sterkeste driveren til innovasjon om man benytter muligheten til å 

gjøre innovative innkjøp og har et bredere fokus enn bare pris.  

 



 

Kommentarer til høringsspørsmålene:  

 Akademikerne er positive til at det opprettes en samordningsenhet som får 

ansvar for å inngå og forvalte rammeavtaler på vegne av statlige virksomheter.  

 Akademikerne støtter at det startes med noen utvalgte innkjøpsområder der IKT 

prioriteres. 

 Der SMB er viktig for konkurransen og effektiviteten i markedet, må det legges 

til rette for at SMB kan delta i konkurransen.  

 Akademikerne er tilfreds med at potensialet for elektronisk handel er viet 

betydelig oppmerksomhet i høringsdokumentet.  
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