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Høringsuttalelse —forslag om samordning av innkjøp

Vi viser til brev fra Arbeidsdepartementet av 26.09.2013, der det vises til FADs
høringsforslag om samordning av innkjøp for statlige virksomheter, og der det bes om kopi av
evt merknader fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. STAMI har ikke mottatt denne høringen
direkte fra FAD, men har med interesse høringsnotatet og har følgende kommentarer som vi
velger å sende til AD:

Samordning av statlige innkjøp vil innebære fordeler for de statlige forvaltningsorganene
både ved at innkjøpsprisene på varer som inngår i ordningen vil bli lavere, og ved
innsparinger av tid og ressurser ved inngåelse av avtalene. Vi støtter derfor forslaget om
samordning av statlige innkjøp for gitte innkjøpskategorier.

Ordningen er foreslått å være obligatorisk for statlige forvaltningsorganer, men med mulighet
for aktivt fravalg i enkelte konkurranser. Denne muligheten ser vi på som svært viktig for å
kunne opprettholde noe fleksibilitet hos det enkelte forvaltningsorganet.

I høringen bes det også spesielt om syn på følgende:
For å støtte samordningsenhetens videre utvikling og sikre brukerforankring etableres
det et brukerråd.
Samordningsenheten finansieres primært med nærmere utredet omsetningsavgift på

bruk av avtaler.
Ved etablering gis rammebevilgning til de første driftsårene. Denne avvikles gradvis
ettersom omsetningsavgiften gir grunnlag for det.
Omsetningsavgiften betales direkte til Samordningsenheten av avtaleleverandør.
Samordningsenheten skal ikke ha overskudd som formål.

Disse konklusjonene hører fornuftige ut i forhold til alternative løsninger som er beskrevet
i dokumentet.

Postadresse: Besøksadresse: Telephone: +47 23 19 51 00 E-mail: postmottak@stami.no
Postal address: Visiting address: Telefax: +47 23 19 52 00 www.stami.no
Pb 8149 Dep. Gydas vei 8 Org. nr. 874 761 222
NO-0033 Oslo, Norway Majorstuen



Det vil fortsatt være viktig å opprettholde en rådgivningstjeneste for anskaffelser med høy
kvalitet, da anskaffelsesregelverket er komplisert, og de enkelte forvaltningsenhetene uansett
vil måtte opprettholde god kompetanse på dette feltet. Store deler av innkjøpene, og kanskje
de mest kompliserte innkjøpene, vil fortsatt bli gjennomført lokalt, og da vil behovet for god
bistand melde seg.

Vedrørende organisering av enheten, mener vi at samordningsoppgaven primært bør legges til
et eksisterende forvaltningsorgan som for eksempel Difi eller DSS. En vil kunne få
synergieffekter med allerede eksisterende rådgivningstjenester, som bør videreføres, og etaten
som helhet vil kunne tiltrekke seg og sikre høyt kompetente ansatte ved å etablere et stort
faglig miljø på dette feltet. Mandatet for enheten vil være tydelig og inntektene til en stor grad
gitt, og det vil være rasjonelt og kostnadsbesparende å legge enheten til et eksisterende
innkjøpsmiljø.

Vennlig hilsen
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Margrethe Schøning
Avdelingsdirektør, administrasjonen
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