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Svarbrev på høring om samordning av statlige innkjøp  

Kunnskapsdepartementet viser til høringsforslaget fra FAD om samordning av statlige 

innkjøp. Høringsnotatet er basert på en rapport utarbeidet av en interdepartemental 

arbeidsgruppe hvor bl.a. KD har vært deltagende.  

 

Det er foreslått å etablere en ny statlig virksomhet som skal håndtere rammeavtaler for statlige 

forvaltningsorganer. Målsetningen er å sikre bedre etterlevelse av regelverket, økt 

verdiskapning og mest mulig effektiv ressursbruk. 

 

Kunnskapsdepartementet stiller seg i utgangspunktet positiv til en eventuell samordning av 

statlige innkjøp sett fra et samfunnsperspektiv. Samtidig ser vi at det er avgjørende med en 

god gjennomføring for at ordningen skal lykkes. Vi ser det derfor som viktig at vi som 

brukere vil bli involvert ved en eventuell etablering av en slik ordning.  

 

Dersom det skal etableres en samordning av statlige innkjøp, støtter vi en gradvis start med 

påfølgende evaluering av ordningen før den etableres permanent. Første fase av etablering og 

drift bør i så fall dekkes av eksisterende midler i FADs budsjett og ikke kuttes fra 

departementenes rammer. Dette fordi tilsvarende tjenester i dag dekkes gjennom våre 

tjenester hos FAD/ Depkjøp som vil få tilsvarende redusert tjeneste.  

 

Kunnskapsdepartementet har følgende kommentarer til høringsforslaget:  

 

- Det er ønskelig med en relativt sentral lokalisering av ordningen i nærheten av de mest 

sentrale brukerne i oppstartsfasen. Lokalisering kan eventuelt drøftes på nytt ved 

evaluering av ordningen etter et par år.  

 



Side 2 

 

- Muligheten for aktivt fravalg bør være reell og enkel. En blanding av aktivt fravalg og 

aktivt tilvalg bør vurderes.  

 

- Det bør legges til rette for et godt samarbeid mellom samordningsenheten og 

UNINETTs innkjøpsvirksomhet for å ivareta universitets- og høyskolesektorens 

eksisterende behov.  

 

- Universitets- og høyskolesektoren mener det vil være andre innkjøpsområder som vil 

være mer interessant enn IKT, noe man kan vurdere nærmere i samarbeid.  

 

- Man må være særlig bevisst sin markedsmakt og ivareta leverandørmarkedet over tid 

slik at reell konkurranse beholdes.  

 

- Det bør være mulig å tiltre ordningen og enkeltavtaler underveis i avtaleperioden.  

 

- Samordningsenheten bør legges til eksisterende forvaltningsorgan for enklere og 

raskere oppstart.  

 

- Positivt at flere mindre statlige virksomheter får støtte til bedre etterfølgelse av 

regelverket og fagkompetanse på ulike felt.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Knut Børve (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Hans Christian Heiervang 

 seniorrådgiver 
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