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Forslag til samordning av statlige innkjøp - Høring 

 

Vi viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets ekspedisjon av 4. september 

2013. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende kommentarer/merknader til saken: 

 

HOD har ikke merknader vedrørende selve forslaget når det gjelder offentlig sektor generelt, 

men ber om at følgende tas inn i svarbrevet som en merknad for de regionale helseforetakene 

og helseforetakene: 

 

De regionale helseforetakene har allerede etablert en sentral innkjøpsenhet, HINAS, 

som også er omtalt i høringsnotatet. Med bakgrunn blant annet i lønnsomhetsanalyser, 

har de regionale helseforetakene besluttet å utvikle innkjøp som en strategisk viktig 

funksjon for helseforetakene. Det er igangsatt et prosjekt i de regionale helseforetakene 

for å gjennomføre prioriterte utviklingsområder.  

 

HOD har gjennom foretaksmøter de senere årene stilt krav om mer effektive støttefunk-

sjoner i de regionale helseforetakene og mer nasjonalt samarbeid om disse funksjonene. 

Felles initiativ og samordning av innkjøp er ett av flere slike krav. Departementet vil for 

2014 sikre videreføring av arbeidet med dette, herunder tydeliggjøre nødvendigheten av 

å organisere innkjøp bedre for å kunne ta ut de forventede gevinster. 

 

De regionale helseforetakene er ikke en del av statsforvaltningen, og omfattes følgelig 

ikke av forslaget om samordning av statlige innkjøp. HOD vil i denne omgang ikke gi 

signaler om at de regionale helseforetakene skal etablere et tett samarbeid med den nye 



Side 2 

 

statlige samordningsenheten for innkjøp, herunder ei heller be om at de regionale helse-

foretakene skal søke å inngå et forpliktende samarbeid med denne enheten. Imidlertid 

kan departementet se for seg på sikt at både den nye enheten og de regionale helsefore-

takene kan ha god nytte av å etablere faglig kontakt om gevinstene av å etablere inn-

kjøpssamarbeid på nasjonalt nivå. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Else JB Andersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 E. Lien Utstumo 

 rådgiver 

 

 

 

 


