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Samordning av statlige innkjøp - høring

Vi viser til brev av 4. september 2013.

KRD er positive til etablering av en statlig innkjøpsenhet som skal samordne statlige innkjøp.
Vi støtter at samordning av innkjøp etableres som en obligatorisk ordning, men med mulighet
for aktivt fravalg i enkeltkonkurranser. KRD har forelagt saken for underliggende etater og
mottatt uttalelser fra Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet, og deres merknader følger
vedlagt.
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Høring —samordning av statlige innkjøp

Direktoratet for byggkvalitet stiller seg positivt til å etablere samordning av statlige innkjøp.
Som et lite direktorat ser vi at vi ikke oppnår like store besparelser økonomisk og
ressursmessigsom en samkjøpsenhet vil kunne re. Mange av innkjøpene vi gjør

administrativt er av så lav kostnadsart at vi ser et stort potensiale for bedre avtaler i
fellesskap med andre statlige enheter.

Ordningen med at innkjøpene blir obligatoriske for statlige forvaltningsorgan er viktig, men
det bør ogsåtilrettelegges for at de som ikke kan detta i enkettinnkjøpet, på en enkel måte
kan gi tilbakemelding på fravalg i konkurranser.

At det opprettes nettverksgrupper er positivt og gjør at man kan være med på å påvirke og
tilpasse anskaffelsene slik at de blir tilgjengelig for flest mulig.

lnnkjøpsenhetens lokaliscring har ikke så stor betydning så lenge vi har elektroniske

støtteverktøy til kommunikasjon med samordningsenheten.
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Høringssvar - forslag om samordning av statlige innkjøp

Husbanken viser til Kommunal- og regionaldepartementetsbrev av 16. september 2013
der departementet ber om Husbankens merknader til FADs høring av 4. september 2013
om etablering av en statligenhet som skal inngå og forvalte rammeavtaler på statens
vegne.

Behov for og nytte av en innkjøpsenhet
FAD har spesielt bedt om at statlige virksomhetervurderer sitt behov for og nytte av en slik
innkjøpsenhet.

Vi forutsetterat de sentrale avtalene dekker de behovene Husbanken har. Husbanken
mener da at vi kan spare tid og arbeidsinnsatsmed en slik innretning,ved at lokalt
anbudsarbeid kan begrenses til gjennomføringav minikonkurranserpå rammeavtaler som
samordningsenheteninngår. Bruk av rammeavtaler gir administrativebesparelser både for
oppdragsgivereog leverandører.

Husbanken bemerker at det ved en sentral statlig innkjøpsenhetvil være mulig å oppnå
lavere produktpriser.Vi har blant annet merket oss at den svenske samordningsenheten
har oppnådd store prisbesparelser.'Vi vil imidlertidpåpeke at det er flere forholdsom vil
være avgjørende for om innkjøpsenhetenskal kunne få til dette.

I høringen er det påpekt at samordning av innkjøpvil gi mulighet til å bruke mer tid på
planleggingav anskaffelsene, markedsdialog og dialog med brukerne på avtaleområdene.
I notatet vises det til at det kan øke presisjonsnivåetog forebygge avvik i innkjøpene.
Husbanken mener at det vil bli lettere å få gjennomført gode og involverende

1Detfremgårav høringsnotatetat det i Sverigebledetgjennomførten evalueringav innkjøpssamordningeni
2009, der blantannetpriseffekterav samordningenblevardert.Beregningeneblegjortinnenfor18
rammeavtaleområder.Forflereav produktenevar rabattenover50 prosent,mensgjennomsnittligrabattvar
ca 30 prosentav ordinærmarkedspris.Forde undersøkteproduktenetilsvartedeten besparelsepå knapt
1,1 mrd.SEK.
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innkjøpsprosesserved at det bliretablert en statliginnkjøpsenhet.Dette øker muligheten
for at man får på plass gode rammeavtaler.

Det er videre grunntil å anta at en samordningsenhetvil ha større mulighetertil inngå
avtaler og delavtaler med flere leverandører innenforde enkelte avtaleområdene enn hva
Husbanken alene vil kunne oppnå. I så fall kan enkelte sentralt inngåtte rammeavtaler gi
mulighetfor større bredde i leverandør- og produktvalg.

Det er viktiggjennomoffentligeinnkjøpå stimulerenæringslivettil å ta miljø- og
samfunnsansvarog utviklenye løsningersom kan gi bedre tjenester til innbyggerne.Vi
antar at samordningsenheteni slike sammenhenger kan ha et bedre utgangspunktfor
måloppnåelseenn etatene enkeltvis.

Organiseringog lokalisering
I tillegg har FAD særlig bedt om synspunkternår det gjelder organiseringog lokalisering
av en statligsamordningsenhet.

Etter Husbankens oppfatningvil det være nærliggendeat innkjøpsenhetenlegges direkte
inn under det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet,eventuelt som en enhet i
Difi.

Når det gjelder lokaliseringen,så bemerker Husbanken at Retningslinjerfor lokaliseringav
statlege arbeidsplassarog statleg tenesteproduksjonogså kommer til anvendelse ved
etableringerav nye enheter under institusjonersom allerede eksisterer2V1antar derfor at
disse retningslinjenevil komme til anvendelse uansett hvordanden nye innkjøpsenheten
blirorganisert. Innkjøpsenhetenvil ha et stortbehov for spesialkompetansefor å utføre
arbeidsoppgavene.Dette tilsier at virksomhetenikke bliretablert på et lite sted.

Andre kommentarer tilFADs hødngsnotat
Vi vil også gi noen kommentarer til noen hovedpunkteri forslaget:

Samordningsmodell
FAD foreslår at samordningav innkjøpetableres som en obligatoriskordningfor statlige
forvaltningsorganer,men med mulighetfor aktivtfravalg i enkeltkonkurranser.Husbanken
støtter dette forslaget.

Det vil utvilsomtvære nyttigog forholdsvisuproblematiskfor Husbanken at enkelte sentralt
inngåtteavtaler i utgangspunkteter obligatoriske.Det gjelder blant annet fly- og togreiser,
hotelltjenester,telekom-/mobiltelefontjenester,energi, kontormøblerog med noe forbehold
enkelte vare- og tjenestekjøp innen IKT-området.

2 Retningslinjenekommerogså til anvendelseved større omorganiseringerog ved rasjonalisering,utvidelseog
omlokalisering.
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For Husbanken vil en viss grad av frivillighetog involveringvære av avgjørende betydning.
På bakgrunnav kravet om forutberegneligheti lov om offentligeanskaffelser§ 5, er det et
krav at navnene på oppdragsgiverneavklares før anbudskonkurransen.Dette innebærer
at eventuelle fravalg må gjøres før konkurransenavholdes, og at de statlige
virksomhetene må bli involvertfør konkurranseutsettingen.Dette sikrer at etatene kan øve
innflytelsei prosessen. FAD legger dessuten opp til at avtaleporteføljenskal etableres i tett
dialog med kjøpere og leverandører gjennom nettverksgruppergenerelt og i prosjekt-
/referansegrupper for den enkelte rammeavtalen. Husbanken ønsker å bli involverti
prosessen med utformingav anbudsdokumenter/kravsspesifikasjoner,fortrinnsvisved
deltakelse i slike prosjekt-/referansegruppereller nettverksgrupper.Vi antar at dette vil
redusere behovet for fravalg.

Innkjøpskategorier
Den interdepartementalearbeidsgruppenhar foreslåttå prioritereområder innen IKT i
oppstartfasen.Vi støtter dette forslaget under forutsetningav at vi har fravalgsmuligheten,
jf punktet ovenfor. Det fremstår som fornuftigå bygge opp samordningsenhetengradvis
med flere avdelingerog ansatte til å omfatte flere produktkategorier,for eksempel
kontorrekvisita,reise og overnatting,møbler, energi, konsulenttjenester,bilerog drivstoff.

Hvordan tilretteleggefor at SMB deltar i konkurranser?
FAD har i høringsnotatetlagt vekt på at det må legges til rette for at små og mellomstore
bedrifterkan delta i konkurransen.Husbanken støtter dette og bemerker at
samordningsenhetenmå presentere innkjøpsløsningersom ivaretar små og mellomstore
bedrifterstilstedeværelse i leverandørmarkedet.3

E- handelsverktøy
Vi gir vår støtte til at samordningsenheteni så stor utstrekningsom mulig anvender e-
handelsverktøy.

Med hilsen
HUSBANKEN
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Camilla Landsverk Me
ass.strategidirektør avdelingsdirektør

3 Finland, Danmark og Sverige har innkjøpssentraler, og våre naboland har gode erfaringer på dette
området.


	KRD
	KRD2

