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HØRING -  SAMORDNING AV STATLIGE INNKJØP 
 
Forbundet Har fått saken til høring og oversender følgende merknader: 
Forslaget om sentralisering er primært begrunnet med økonomiske besparelser. Behov for 
innkjøpskompetanse er et annet reelt argument. 
 
Forslaget forsøker å si noe om hvilke typer innkjøp som egner seg for sentralisering og hvilke 
som ikke gjør det. NTL mener forslaget ikke er presist nok. Vi er enig i at innkjøp med lavt volum 
og innkjøp av arbeidsintensive tjenester utført på stedet ikke egner seg. 
 
IKT er derimot et område som rapporten peker på som velegnet. Innenfor en slik kategori  må 
man likevel anerkjenne virksomhetenes behov for høyt spesialiserte IKT-løsninger. Dette er 
løsninger der både (1) brukermedvirkning og (2) virksomhetens fagkompetanse på det som skal 
bestilles, ofte vil være avgjørende. Selve innkjøpsregelverket blir noe som må følges opp i tillegg. 
Innkjøpskompetanse alene, er ikke godt nok til å gjennomføre gode konkurranserunder på vegne 
av staten der det skal handles store IKT-løsninger. 
 
Spørsmålet om en statlig virksomhet trenger noe og hva den trenger løses ikke ved sentralisert 
innkjøp. Behovsavklaring må være sentralt for at ordningen skal bli vellykket, og dessuten må 
finansieringssystem bygges opp på en slik måte at verken den enkelte virksomhet eller staten 
gjør store feilinvesteringer. 
 
Sentralisering egner seg best for ting som alle skal ha og der det ikke er behov for spesielle 
egenskaper/kvalitetskrav eller lignende: blyanter er et eksempel. 
 
Hovedavtalen i staten gir de ansatte gjennom deres organisasjoner rett til drøfting av alle typer 
innkjøp, herunder kravsspesifikasjon. Hovedavtalen baserer seg på at dette skal skje innenfor 
den enkelte virksomhet, og vil derfor miste verdi dersom innkjøpene sentraliseres. Dermed vil 
man miste en del av den kunnskapen som bør ligge til grunn for å gjøre best mulige valg for at 
de ansatte skal kunne gjøre sitt arbeid på best mulige måte. Dette er uheldig. 
 
Sentralisert innkjøpsløsning vil gjøre avstanden svært stor fra de som inngår kontraktene og de 
som evt. får i oppgave å kontrollere at leverandøren  holder det som ble lovet i kontrakten. Dette 
kan gi større spillerom for useriøse leverandører. 
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