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Høring - forslag om samordning av statlige innkjøp 

 

Vi viser til brev av 4. september 2013.   

 

Fiskeri- og kystdepartementet har forelagt forslaget om samordning av statlige innkjøp fra 

FAD for underlagte etater. I hovedsak er det en positiv innstilling til hovedkonklusjonene i 

FADs høringsnotat. 

 

De generelle holdningene i våre etater er at gevinstpotensialet er primært knyttet til lavere 

prosesskostnader ved at kun en statlig sentral enhet skal stå for forhandlinger og 

avtaleinngåelser i staten. I tillegg vil det være mye å spare på å etablere felles rammeavtaler 

på standardiserte volumprodukter. 

 

En viktig forutsetning for at de ulike statlige aktørene skal ha et godt utbytte av en felles 

innkjøpsordning er at det blir etablert en viss fleksibilitet med hensyn til deltakelse i 

rammeavtalene ved at det er muligheter for aktivt fravalg i enkelte sammenhenger til tross for 

at ordningen i utgangspunktet er obligatorisk. Tilgjengelighet til innkjøpsenheten må også 

være god sett fra brukernes ståsted. 

 

En positiv side ved denne samordningsmodellen innen innkjøp er at det gir vil gi en økt 

mulighet til å fremme miljøkrav  av typen Miljømerket svanen og etisk handel. 

 

Det synes å være en viktig forutsetning at en satser på elektronisk handel ikke bare ved selve 

anskaffelsen, men gjennom hele forretningsprosessen. Vi viser i denne sammenheng til 

Kystverkets innspill Pkt c side 4.  

 



Side 2 

 

En ny  statlig innkjøpsenhet vil bli veldig stor i markedet og vil til en viss grad  kunne oppnå 

rabattgevinster utover det de enkelte statlige institusjoner vil kunne oppnå på egen hånd. 

Imidlertid er det usikkerhet knyttet til hvordan markedet vil reagere når en slik stor 

innkjøpsenhet blir etablert. En så  stor enhet som det her er snakk om vil kunne få en 

tilnærmet monopolstilling i markedet. Dette må vurderes grundig. 

 

 Vi er i utgangspunktet skeptiske til pkt. 5.4.2 ”Andre innkjøpsrelaterte oppgaver” Her nevnes 

blant annet rådgiving og veiledning ut over primæroppgaven som er innkjøp.  Det er viktig at 

denne innkjøpsenheten konsentrerer seg om primæroppgaven og ikke eser ut med annen 

informasjon og rådgivingsvirksomhet.  Det er derfor viktig at de får et avgrenset mandat, og at 

de blir målt på kun økonomiske effektivitetsmål i innkjøpsvirksomheten. 

 

Tydelige mandat- og målformuleringer er viktig samtidig som man også prioriterer å 

synliggjøre resultatene og de positive sidene ved en felles innkjøpsavtale. Dette kan være 

viktig for å styrke oppslutningen om samarbeidet og de felles avtaler som blir inngått. 

 

Når det gjelder den geografiske lokaliseringen av en ny statlig innkjøpsenhet så har ikke 

departementet noen særskilte preferanser.  Generelt bør enhver virksomhet være lokalisert slik 

at en sikrer en god rekruttering av faglige kompetente medarbeidere til viksomheten. 

Lokaliseringsspørsmålet blir utover dette en politisk sak.  

 

Vi vedlegger til orientering våre svarbrev fra Kystverket og NIFES. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Terje Wiik (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Karl Rusten 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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