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Till statsrådet och chefen for

Finansdepartementet

Genom beslut den april bemyndigade24 1997 regeringen chefen
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en upp-
drag och föreslå för statlig inköpssamord-övervägaatt ett system
ning innebär de samlade statliga inköpen blir effektivareattsom

for närvarande.än
Med stöd bemyndigandet förordnades den 20 maj 1997av som

särskild utredare generaldirektören Sture Wallmon. Sekreterare i
utredningen har varit departementssekreteraren Lidhard..lan

Utredningen har antagit Utredningen effektivarenamnet om
statlig inköpssamordning.

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Effektivare statlig
inköpssamordning SOU 1997:130. Utredningens arbete där-är
med avslutat.

Stockholm i september 1997

Sture Wallman

/Jan Lidhard
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Sammanfattning

Uppdraget

direktivenövergripande för utredningen enligtmåletDet är att
skall i förstade inköpen effektiviseras.verka för statliga Dettaatt

det statliga för inköpssam-hand ske utveckla systemetattgenom
ordning. frivillighet.fortsättningsvis byggaskallDenna även

i samordningen.centralt inslagRamavtalen bör utgöra ett
principlösning forförsta redovisaUtredningen skall i stegett en

hurSamtidigt redovisasinköpssaiuordningen. skallden statliga
bör vidare.vissa övriga frågor hanteras

förslag till principlösningbetänkande redovisar vårtdettal
dennaförsta hand innebärför den statliga inköpssamordningen. I

Vi föreslårdet nuvarandeinom givna förbättra systemet.att ramar
inköpssamordning.helt fördärför inte något nytt system

samordningsmyndighet Riksrevisionsver-centralEn änannan
lämnamyndighet bör bl.a. fåket bör dock Denna ansvaret attutses.

ochvårt uppdrag innehållerlösningar de övriga frågor somsom
utvecklasprinciplösning, inte kanberörs i vår närmare avmen som

upphandling,hand frågor knutna till konkretgäller i förstaDetoss.
verk-samordnas eller inom vilkainköp börvilkent.ex. typ av som

besparingspotentialen kan finnas.samhetsområden Förden största
informa-väsentliga delar detaljeradsaknas nämligen inärvarande

ramavtalen.utnyttjandettion avom
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Inköpssamordning ramavtalgenom

Vi den nuvarande ramavtalsverksamheten ändamålsen-att äranser
lig. Därför bör olika insatser för utveckla den. be-göras Våratt
dömning den underär de åren, bl.a.att grundstagnerat senaste

den oklarhet gällt organisationen den centralaav styr-som om av
ningen.

Ramavtalen bör kontinuerligt så täckerde deöver att mestses
angelägna områdena för samordning, dvs. homogena och standar-
diserade produkter sammanlagt upphandlas i omfattning.storsom
Detta kan leda till antalet ramavtal minskar, de återstå-att attmen
ende i stället i utsträckning.används större

Andra former statlig inköpssamordning bör utvecklas ochav
dnade inköp med preciseradeprövas, kvantiteter enligtt.ex. samr

bindande avtal mellan Det enligt meningvår angelägetärparterna.
detta utvecklingsarbete kommer i gång inom framtid.att en snar

Dels bör beredskap finnas för förändringarde kan bli nöd-en som
vändiga med anledning den europeiska kommissionens initiativav
på området, dels innebär dessa inköpsformer möjligheterökade att
effektivisera upphandlingen hos myndigheterna.

Samordningssystemet

Huvuddragen i det nuvarande med funktionsansvarigasystemet
myndigheter bör behållas. hanteringDeras ramavtalen bör ävenav
fortsättningsvis den bärande delen Samordningssystemet.vara av
Tillämpningen föreslås dock bli uppstramad i olika avseenden.

Vi har funnit anledning klargöra rollfördelningen demellanatt
olika nivåerna i dvs. upphandlande myndigheter, funk-systemet,
tionsansvariga myndigheter central och uppföljnings-styr-resp. en
funktion. Liksom tidigare bör gälla den enskilda myndighetenatt

ansvarig för sin upphandling. markering dockEnär görs att myn-
digheten skall utnyttja ramavtal eller andra former inköpssam-av
ordning myndigheten inte lösning för-attom anser en annan ger
månligare villkor. Finner myndigheten lösning för-äratt en annan
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delaktigare skall den centrala samordningsmyndigheten underrättas
och skälet för denna lösning. Vi dennaatt rapporte-anges anser
ringsskyldighet viktig del i ramavtalsverksamheten.är Blanden

får den funktionsansvariga myndigheten underlag förannat att
kunna förbättringar vid omförhandlinggöra ramavtalen. Infor-av
mationen utnyttjandet ramavtalen också viktigtutgör ettom av
underlag för den centrala samordningsfunktionens utveckling av
ramavtalsverksamheten. Om den centrala nivån följer ochupp
fäster uppmärksamhet dessa frågor, beträffande administ-t.ex.
rativa merkostnader för inköp, torde användningengöraatt egna av
ramavtalen öka. dennaFör rapporteringsrutin skall fungera iatt
fortsättningen vi den skall tvingande. Bestämmelserattanser vara

detta i den förordning statlig inköpssamordningtasom om som
vi föreslår.

Behöver myndighet stöd i konkret upphandlingssituationen en
kan sådant stöd den funktionsansvariga myndighet träf-ges av som
fat ramavtalet. Stödet skall alltså inte den centrala styrfunk-ges av
tionen. kan härigenomDenna få begränsad resursmässigen om-
fattning.

viktigasteDen uppgiften för den centrala funktionen bör vara
stödja och utveckla den del ramavtalsverksamheten inteatt av som

vidare kommer till stånd. gäller främstDet samordnautan att ram-
avtalen, bl.a. identifiera eller överlappande produktom-att nya- -
råden.

Utöver ramavtalssamordningen kan följande uppgifter komma i
fråga:

* Utveckla metoder för inköpssamordning
allmännaGe råd inköpssamordningut om

Bevaka förändringar i upphandlingsreglema kan påverkasom
samordningen
Initiera seminarier och konferenser i samordningsfrågor
Initiera nätverksbildningar
Verka för samverkan med kommuner och landsting
Bevaka den internationella utvecklingen inköpssamordningav
Medverka i utvecklingen elektronisk handelav
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för inköpssamordningMyndighet central

centrala in-lösa uppgifter kan bli aktuella för denFör deatt som
krävas mindre handfull Viköpssamordningen torde än en personer.

olämpligt skapa myndighetdetta skäl det är attatt en nyanser av
uppfattning det lämpligtför detta ändamål. Enligt vår är att upp-

befintliga stabsmyndigheterna.giften läggs depå någon av
mindre viktigmyndighet egentligenFrågan lämplig änärom

skall utföra uppgif-frågan egenskaperna hos de personer somom
initiativ-betydandekrävs nämligenDet storettterna. engagemang,

in-påverka för den centralaförmåga och förmåga kunna attatt
börköpssamordningen skall resultat. Denna personergrupp avge

aktuellaställning inom denjämförelsevis självständig myn-ges en
deriktadekontakter i huvudsakdigheten, eftersom deras är mot

haroch andra myndigheterfunktionsansvariga myndigheterna som
området.centrala uppgifter

liggermyndighethar funnit Kammarkollegiet denVi somvara
samordningsuppgifter-för de centralatill hands föreslånärmast att

samordningsmyndighet börcentralVi beslutatt ettna. anser om
uppgiften angelägen,framtid. Delsfattas inom mycket ären snar

åren.omfattning under deutförts i begränsaddels har den senaste

inköpssamordningenFinansiering av

nuvarande ramavtalsverk-finansierarprovisionssystemetDet som
ändamålsenligt ochberördaupplevs desamheten parterna somav

dettafrångåfunnit anledningpraktiskt. Vi har inte system.att
Även finansieras inomsamordningskostnaderna börde centrala

för provisionssystemet.ramen
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Teknikstöd

viktig del i effektiviseringen inköpssamordningen för-En är attav
bättra informationen ramavtalen och underlätta användningenom

ramavtaldessa. informationsdatabas innehåller gällandeEnav som
och alla statliga myndigheter kan medför väsentlig för-nåsom en

databasbättring. Utveckling och införande sådanav en gemensam
bör därför ske. Vi har funnit arbete frågorsådanaröratt ett som

högskoleservice Vi föreslårredan pågår hos Verket för VHS. att
uppdrarden centrala samordningsmyndigheten VHS att svara

för detta arbete vidareutvecklas och förvaltas sådant sättatt ett
det kan utnyttjas i hela statsförvaltningen.att

också projektetVi har i vilken mån resultatetövervägt omav
inköpssamord-elektronisk handel kan tillgodogöras den statliga

inten-ningen. Vi konstaterar därvid projektet fortfarande iäratt ett
sivt utvecklingsskede och färdiga lösningar inte finns.ännuatt

effekti-Projektet syftar till uppnå förenklingar och ökadytterst att
vitet inköpsarbetet.i upphandlings- och strider inte någotDetta

gälla för effektivare statlig in-den inriktning börsätt mot ensom
ochköpssamordning. det så standarderSnarare är att gemensamma

samord-rutiner för den statliga inköpsverksamheten underlättar
ningsarbetet. bedömningen först införa deVi börgör att man

ingår innanförändrade och rutiner i projektarbetetprocesser som
vidare vidareutveckling den statliga inköps-går medman en av

samordningen i de berör elektronisk handel.delar som

Miljöanpassad upphandlingstatlig

vidFrågorna miljöanpassning bör ökad uppmärksamhetom ges
statlig upphandling. centrala samordningsmyndigheten börDen

för de insatser därvid bedöms lämp-svara gemensamma som vara
liga.
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Vissa konsekvensredovisningar

För bedöma de möjligheter till besparingar kan uppståatt som som
följd förslag kanvåra endast vissa överslagsberäkningar gö-en av

Av de förslag vi lämnar torde i första Förslagethandras. som om
förbättrad central samordningsfunktion leda till besparingsnnöj-en

Ävenligheter. de upphandlande myndigheternas skyldighet att
inköp vid sidan ramavtalen till besparingar.kan ledarapportera av

Vi kan konstatera de avgiftsñnansierade kostnaderna För denatt
föreslagna centrala samordningsnivån inte kan jämförasav oss

med de besparingar förslagvåra kan uppskattas leda till.som
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Författningsförslag

Förslag till förordning 0000:000 statligom

inköpssamordning

Härigenom föreskrivs följande.

l § Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.

Vid2 § upphandling skall myndighet utnyttja möjligheterna atten
samverka med andra myndigheter på för helhet ef-ett staten som
fektivt och ekonomiskt gällerDetta särskilt beträffande sådanasätt.

och tjänster sammanlagt upphandlar i omfatt-staten storvaror som
ning.

3 § deFör och tjänster myndigheter sammanlagtvaror som upp-
handlar i omfattning skall till grund för samordningen finnasstor
ramavtal. Myndigheternas verksamhet med ramavtal och andra
former inköpssamordning samordnas och följs Kam-av upp av
markollegiet. Ramavtal ingås för räkning de myndighe-statens av

Kammarkollegiet bestämmer.ter som

4 § Vid beräkningen avgifter enligt 4 och avgiftsförord-5av
ningen 1992: skall inom191 för full kostnadstäckning hän-ramen

till de kostnader Kammarkollegietäven har for dentassyn som
centrala inköpssamordningen.
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andra former in-myndighet skall utnyttja ramavtal och5 § En av
lösninginte finnerköpssamordning, myndigheten att annanenom

lös-Vid bedömningenförmånligare villkor. annanav om enger
myndigheten beakta de särskilda kost-förmånligare skallning är

inköpssamordningen.följer inte utnyttjanader attsom av
vill-lösning förmånligaremyndighetenFinner att annan geren

Kammarkollegiet och skälet.skall den underrättakor, ange

förordning träder i kraft denDenna
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Inledningl

Utredningens direktiv1.1

tillkallaapril 1997 särskildRegeringen beslutade den 24 att ut-en
för statlig inköps-och föreslåredare för överväga ett systematt

de samlade statliga inköpen blir ef-samordning innebär attsom
fektivare för närvarande.än

sin helhet finns intagna i bilagaEnligt direktiven, i ärsom
verka för de samladedet övergripande målet för utredningen att att

i första hand det statligastatliga inköpen effektiviseras attgenom
utvecklas. uppdraget ingår bl.a.för inköpssamordning Isystemet

Ävenfinansiering.belysa behovet reglering frågoratt samt omav
stöd förorganisationen samordningsfunktionen behovetsamt avav

skalldenna funktion och för de upphandlande myndigheterna ut-
redas.

Utgångspunkten för uppdraget ramavtalen fortsätt-är ävenatt
inköpssamordningen.ningsvis skall centralt inslag iutgöra ett

och i första hand finansieradskall frivilligDenna vara genom av-
gifter.

Utredningen skall för det förstaUppdraget består delar.tvåav
inköpssamordning möjliggörföreslå modell för statlig attsomen

statliga upphandlingen kan skeväsentligt högre andel denen av
situation. andra skallsamordnat jämfört med dagens I ett steg ut-

förknippade samordnadredningen antal frågor medpröva ett en
statlig inköpsverksamhet.
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1.2 Utredningsarbetet

Senast den oktober1 skall1997 utredningen redovisa prin-en
ciplösning för den statliga inköpssamordningen. Då skall även re-
dovisas antingen färdiga lösningar övriga frågor uppdragetsom

eller, i den mån detta inte visat sig möjligt, redovisa hur des-avser
frågor bör hanteras vidare.sa
Utredningen skall under arbetet samråda med funktionsansva-

riga myndigheter och med andra myndigheteräven har cent-som
rala uppgifter på området. Samråd bör ske med Branschsane-även
ringsutredningen.

Utredningen skall beakta direktiven till samtliga kommittéer
och särskilda utredare offentliga åtaganden, redo-prövaattom om
visning regionalpolitiska konsekvenser, redovisa jäm-attav om
ställdhetspolitiska konsekvenser redovisa konsekven-samt attom

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.ser

1.3 Arbetets uppläggning

Vi har igenomgått gällande ordning och inventerat de problem
och andra frågeställningar aktualiseras beträffande inköps-som
samordningen.

Vi har i samarbete med Nämnden för offentlig upphandling
NOU och Statistiska centralbyrån genomfört skriftlig enkäten
till statliga myndigheter inköpssamordning. Dessutom harom en
kompletterande enkät besvarats de funktionsansvariga myndig-av
heterna.

Synpunkter har inhämtatsockså med företrädaremötengenom
för Riksrevisionsverket RRV, NOU och funktionsansvariga
myndigheter. Vid med dessa myndigheter harett mötegemensamt
våra förslagöverväganden och gåtts igenom diskuterats.och Syn-
punkter har inhämtats från företrädare för Konkurrensverket,även
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.
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enlighet med direktiven har samråd skettl med
Branschsaneringsutredningen.

Vi har inhämtat erfarenheter den statliga inköpssamord-om
ningen i Danmark, Finland ochNorge, Nederländerna.
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Gällande ordning2

Regelverk2.1

statliga upphandlingen regleras i huvudsak följande för-Den av
fattningar:

l offentligLagen 1992:1528 upphandling omtryckt SFSom
1993:1468, ändrad SFS 1996:433senast

1994:615 ingripande otillbörligt beteendeLagen motom
avseende offentlig upphandling

offentlig upphandling det regel-Lagen LOU övergripandeärom
verket för offentlig upphandling. byggerDen i allt väsentligt
EG-direktiv vad beträffar upphandling tröskelvärdena. Underöver
dessa värden bygger främst tidigareLOU regelsystem. Enligt
LOU skall all upphandling affärsmässigt ovidkomman-göras utan
de hänsyn. anbudskonkurrensformerna för och valLagen styr av
anbudsgivare Formbundenheten syftar bl.a. till medgeattm.m.
konkurrens på lika villkor mellan leverantörerna underlättaoch att
handel mellan länderna.

ingripandeLagen otillbörligt beteende avseende of-motom
fentlig upphandling komplement till och kon-är närmast LOUett
kurrenslagen nedan. Syftet med lagen främja effektivse är att en
konkurrens vid anbudstävlan. skall precisLagen LOUsom- -
förhindra speciell anbudsgivare eller anbudsgiva-att atten gynnas

diskrimineras. lagen finns vitesmöjligheter i vissa fall risk1re om
för upprepning otillbörligt förfarande föreligger.ettav
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Den statliga upphandlingen gemenskaphetsrättenävenstyrs av
i övrigt WTO-överenskommelsen offentlig upphand-samt av om
ling Government Procurement Agreement.

Den offentliga upphandlingen påverkas konkurrenslagenav
l993:20. innehållerDenna regler skall konkur-garantera attsom

vid upphandling kan ske lika villkor. Därför innehåller la-rens
bl.a. förbud samarbete märkbart påverkar konkurren-motgen som
mellan företag missbruk dominerande ställning,samt motsen av
vid alltför långtgående inköpssamordning.t.ex.

Konkurrenslagen gäller för företag. Myndighetsutövning om-
fattas därför inte lagen. landstingKommuner, och myndigheterav

inte företag i konkurrenslagensär imening rollen upphandla-som
och tjänster endast de producenter ellernär ärutanre av varor

säljare och tjänster.av varor

2.2 Statlig inköpssamordning

instruktionenl för fanns tidigareRRV inskrivet verket skulleatt
granska den statliga upphandlingen och förverka den samord-att
nades. anslutning till inrättadesI NOU år 1993 upphörde deatt
uppgifter hos rörde den statligaRRV upphandlingen. RRVsom
begärde år 1994 myndighet skulle samord-övertaatt en annan
ningsuppgiften.

till uppgiftNOU har tillsyn enligt kap.utöva 7 9 § LOU.att
Granskningsuppgiften för ingår del verketsRRV inumera som en
revisionsuppgifter. Uppgiften verka för samordning fort-utförsatt
farande, sker endast med mycket små resursinsatser ca 0,2men
årsarbetskrañer. uppgiftRRV:s lämna föreskrifter ochatt
allmänna råd har upphört i samband med började gälla.LOUatt

I RRV:s samordningsroll ingår bl.a. lämna vissauppdrag tillatt
myndigheter s.k. funktionsansvariga myndigheter slutaatt ram-- -
avtal. dessaAvsikten ramavtal skall kunna utnyttjasär ävenatt av
andra Följandestatliga myndigheter. myndigheter och bolag har
för funktionsansvar:närvarande ett
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Arbetsmarknadsstyrelsen
Banverket
Fortifikationsverket

materielverkFörsvarets
FörsvarsmaktensjukvårdscentrumFörsvarets

Luftfartsverket
FörsvarsmaktenMilitära Servicekontoret

P1C ABPosten
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionsverket
Statskontoret

högskoleserviceVerket för

sammanlagtramavtal 20för slutaResursåtgången äratt perso-ca
Statskonto-myndigheterfunktionsanvarigaför samtliga utomner

andrafor tillgodoseanvändshälftenUngefär attret. resursernaav
totala kostnaderramavtal. Statskontoretsbehovmyndigheters av

till miljoner kr år 1996. Deinköpssamordningen uppgick 12för
sina kostna-finansierar i regelfunktionsansvariga myndigheterna

avgifter.med provisionerFör ramavtalsverksamhetender
ochinkomstertotalañnansstatistiken utfalletAv ut-statensav

kalenderåret 1996myndigheter undergifter framgår statligaatt
eliminerarmiljarder kr.upphandlade för Om116 upp-manca

miljarderbeloppetmyndigheter blir 76handling statligamellan
fördelades följandekr. Upphandlingen sätt:

miljarder krTjänster 55
miljarder kr47Investeringar
miljarder kr14Varor
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De områdenastörsta för upphandlingen var:

Konsulter exkl. datatjänster 20,8 miljarder kr
Reparationer 3,9 miljarder kr
Resor inkl. traktamenten miljarder3,1 kr
Datortjänster miljarder2,8 kr

och telefonPost miljarder2,3 kr
Kontorsmaskiner miljarder2,3 kr
El, och 1,4 miljarder krvärme vattengas,
Bensin, oljor asfaltoch miljarder1,2 kr

och konferensavgifterKurs- miljarder0,7 kr
Transporter 0,6 miljarder kr

Enligt uppgifter från utnyttjandetRRV ramavtalen under årom av
1996 omsättningen depâ avtalen:störstavar

ADB-utrustning miljoner krl 500
Möbler miljoner500 kr
Bilar 300 miljoner kr
Livsmedel miljoner300 kr
Kontorsmaskiner miljoner275 kr
Kontorsmaterial miljoner80 kr
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Inledande problembeskrivning3

direktiven pekas problem med den nuvarande ordningenl att ett
den centrala samordningen statlig inköpsverksamhet drivsär att av

i begränsad omfattning. framhålls också det osäkert iDet äratt
vilken utsträckning följs de de områdenramavtal så täckerattupp

angelägna samordna. Besparingspotentialen tordeär mest attsom
därför inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning.

har olika problem iDärutöver och oklara frågor redovisats
samband med tidigare utredningar. redovisas utförligare iDessa
avsnitt Därför här endast sammanfattande bild dessages en av
problem.

Kännedomen vilka ramavtal finns bedöms allmänhetiom som
för låg inom myndigheterna. sammanhänger medDetta attvara

informationen dessa avtal har brister.om
Antalet ramavtal för Frekvent överlappningstort.anses vara av

avtalen sker inom produktområde.samma
rationellt och väl fungerande upphandlingsstöd saknas.Ett Inte

minst de små och medelstora myndigheterna behöver sådant stöd.
Detta gäller inte enbart vid tillämpningen upphandlingsreglerna.av
Även behov sakkunskap inom de olika produktområdena be-av
hövs.

Teknikstöd kan underlätta informationsspridningensom om
avtal och kan effektivisera samordningen sak-gemensamma som

underutvecklat.eller ärnas
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Utredningens undersökningar4

Tidigare utredningar4.1

Vi har i inledningen arbete tagit del tidigare utred-vårtav av
ningsinsatser. Särskilt utredningar har studerats. dentvå Den ärena

egeninitierade utredningen effektivare samordningRRVav om av
statlig upphandling, vilken redovisades i den 21rapporten mars
1994. andra betänkandet Statliga myndigheters avtal SOUDen är
1994:136 avlämnades i oktober Utredningen1994som av om
statliga myndigheters avtal.

4.1.1 RRV:s rapport

fram-RRV pekar i sin bl.a. kostnadsskäl talar forrapport att en
tida aktiv upphandlingen Verksamhetensamordning i staten.av
bör självfinansierad. Eventuellt bör startkapital tillföras for attvara
finansiera investeringar i bl.a. informationssystem. föreslårRRV

lokalförsörjningsverk får huvudansvaret myndig-Statensatt
hetsnivå för samordna upphandlingen iatt staten.

statligadiskuteras för- och nackdelar medI attrapporten av-
frivilliga utnyttja. Med hänvisning tillropsavtal skulle attattvara

används endast förmånliga inköpsvillkoravropsavtal detett om ger
avvisar och tjänster enligttanken tvång köpaRRV att av-varor
ropsavtal.

synpunkterinhämtat från vissa myndig-RRV har rapporten
heter. följande synpunkter framförts.Därvid har
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Beträffande RRV:s ståndpunkt frivilligt ramavtalsutnyttjan-om
de pekar Konkurrensverket det inte möjligt draär rim-att att en
ligt säker islutsats denna del. Den bästa förutsättningen få lågaatt
priser vid inköp leverantörenär i förväg kan vissatt garanteras en
inköpsvolym. Om den statliga upphandlaren endast ungefärett
kan uppskatta framtida inköpsvolym, saknas viktig förutsättningen
för leverantören erbjuda förmånliga inköpspriser. kanDessutomatt
inte uteslutas risken statlig myndighet bekvämlighetsskälatt en av
utnyttjar avropsavtal upphandlingprövaett utan att om en egen
skulle ha blivit förmånligare. slutsatsRRV:s avropsavtalattom
utnyttjas endast detta förmånligt kan enligt Konkurrensver-ärom
ket därför i hög grad ifrågasättas.

Konkurrensverket framhåller vidare upphandlingatt genom an-
budskonkurrens kräver specialistkompetens, ochoavsett varu-
tjänsteområde. kompetenskravDe ställs vid upphandlingsom om-
fattar i princip kunskapsområden, nämligen marknads-, inköps-tre
och avtalskunskap.

Konkurrensverket i likhet med RRV det i många fallattanser
kan finnas fördelar med samordnade inköp. gäller främst såda-Det

produkter har hög standardiserings- eller homogenitets-na som en
grad t.ex. viss olja för uppvärmning där inköpsvolym kanstor ge
höga kvantitetsrabatter.

framhållerRRV i intesamordnade inköprapporten att statens
skulle sådan omfattning de strider konkurrenslagen.att motvara av
Konkurrensverket inte berett dra denna slutsats utifrånär detatt
redovisade materialet. Verket delar däremot slutsatsen det äratt
viktigt de upphandlande myndigheterna observantaär påatt reg-
lerna i konkurrenslagen. Konkurrensverket framhåller också detatt
från konkurrens- och effektivitetssynpunkt angelägetär att
förhindra samordnad upphandling leder starktill alltför köpar-att
och leverantörskoncentration.

Konkurrensverket kommenterar dessutom den modell som
gällabör för finansiera arbetetRRV med samordnadatt stat-anser

lig upphandling, provisioner avropad volym, punktavgiftert.ex.
årspremie, medlemsavgifter Redovisade finansieringssättärm.m.
enligt verkets mening inte alltid effektivitetsfrämjande. Exempelvis
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bör de tjänster myndigheterna erbjuds i upphandlingssam-som
manhang, förhandlings- och avtalstjänster, omfattast.ex. av en
marknadsmässig prissättning för undvika ställninggynnadatt en
marknaden. träffa myndighe-och ramavtal, andraAtt avrops- som

Konkurrensverketsfrivilligt kan välja utnyttja, bör enligtter att
uppfattning myndighetsuppgift och anslagsfmansieras. Detvara en

talar för sådan lösning det finnas intressekon-kanär attsom en en
tlikt avropsavtalför myndighet mellan dels snabbt slutaatten
grund myndighetens finansiering verksamheten kräverattav av
detta, ibland förhandlingar avropsavtaldels längre tid föratt aven
kan innebära förmånligare inköpsvillkor.

Statens lokalförsörjningsverk instämmer i förslagRRV:s attom
verket bör för samordning upphandling.statligöverta ansvaret av
Verket det finns goda synergieffekter inordnaatt att sam-anser av
ordning statliga inköp sin organisation. vill liksominom Verketav

inköpssamordningRRV klar markering från statsmakterna attse en
inom strategiska inköpson1råden bedöms viktig och understryker

detta grundläggande för lyckas i samordningsrollen.äratt att
Lokalförsörjningsverket delar uppfattning utnyttjan-RRV:s att

det finan-avropsavtal bör ske frivilligt. Verket vidare attav anser
sieringen bör ske dels avgifter dem avtal ochslutergenom av som
får ersättning för detta, dels verket sluterattgenom egna av-
ropsavtal. Visst startkapital kan behöva tillföras i inlednings-även
skedet.

instämmer i uppfattning förNOU kostnadsskäl talarRRV:s att
framtida aktiv samordning den statliga upphandlingen,en av men

inte besparingspotentialen ierforderlig analysägnatsatt ut-anser
redningen. borde börja med kartlägga vilka områdenMan att som

angelägna samordna. Därvid torde antalär mest att ett stort av nu-
varande kunna slopas och stude-avtal vissa områden behövanya

Därefter bör hur samordningen bör ske. inteDetövervägas ärras.
alltid avropsavtal det angelägna. Attärett mest t.ex. utse ex-som
pertmyndigheter för olika upphandlingsområden fungerarsom som
rådgivare för andra myndigheter kan viktigare.vara

NOU har invändningar lokalförsörjningsverkStatensmot att
anförtros uppgiften sköta samordningen och föreslår i ställetatt att
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denna uppgift till någon de upphandlande myndighe-storages av
med bred upphandlingsverksamhet.terna

Verket för högskoleservice VHS rekommenderar frivillighet
vid utnyttjandet avropsavtal vill komplettera detta medav men en
skyldighet för myndigheterna till avtalsslutarenatt vidrapportera
val utanför gällande avtal. Därigenom avtalsslutaren återkopp-ges
ling avtalens marknadsvärde. VHS pekar också godom att en
marknadsföring avtalen, väl fungerandet.ex. avtals-av genom en
databas ökar intresset hos leverantörerna, vilket leder till fleratt
områden kan omfattas samordning.av

VHS framhåller specialistkompetens avseendeatt anskaff-
ningsprocessen svårär och kostsam bygga Den ocksåatt ärupp.
svår vidmakthålla, eftersom viss kontinuitetatt och erfaren-en
hetsåterkoppling förutsätts. VHS erbjuder konsultativ upphand-
lingstjänst till hela den offentliga sektorn och därförär tveksamt
till ännu sådan funktion byggsatt VHS föreslår därfören upp.
samverkan mellan samordnaren och VHS. En avtalsdatabasny
byggs med enkla medel kan kompletteras så den täckerupp attsom
samordnarens behov.

Beträffande finansieringen pekar VHS det viktigtäratt att
skilja finansiering för avtalsslutaren och samordnaren. Själv-
kostnadstäckning och inget därutöver skall målet för samord-vara

Modellen kan dock bli svår verkställa eftersom kostna-attnaren.
den för resursinsatsen för samordnaren kan bli svår förutsäga.att
Samordningen skall hela statsförvaltningen och därförärgynna
kanske lämplig finansiera centralt, eftersom avtalsslutaren ochatt
därmed i förlängningen inte kan belastas med högaavroparen av-
gifter eller reducerade rabatter. Avtalstecknare skall dock heltvara
intäktsfinansierade. föreslårVHS finansieringsfrågorna studerasatt
ytterligare. intäktsfinansieringOm Samordningen ändå skallav
ske, rekommenderar VHS detta sker abonnemangatt genom
avtalsinformation.

Rikspolisstyrelsen framhållerRPS det väsentligtäratt att
upphandlingssamordningen får klar målsättning baserad ef-en
terfrågestyrning och resursbesparingseffekter. Tyngdpunkten bör
därför läggas samordning okomplicerade produkter ochav
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tjänster med bred allmängiltighet inom marknadsområden med en
etablerad och stabil konkurrenssituation. RPS pekar också på att
frivillighet utnyttja den statliga inköpssamordningen bliratt en
viktig faktor klart framgåmåste i upphandlingsunderlaget.som

RPS det synnerligen angeläget de knytsattanser personer som
till samordningsverksamheten uppfyller högt ställda krav kun-
skaper och erfarenhet kvalificerad offentlig upphandling. Dåom
samordningen har särskilt värde för små och medelstora myndig-
heter kan det fördel överlåts myndighetansvaretvara en om en
med motsvarande förutsättningar.

Luftfartsverket det bör ordentlig behovsana-görasattanser en
lys i vilka fall och i vilken omfattning börstaten satsaav sam-
ordnad upphandling med hjälp avtal. Samord-av gemensamma
ningen bör inriktas dels produkter efterfrågas mångasom av
myndigheter eller med sådan frekvens volymer kanatt stora ge
klara prisfördelar, dels högvärdiga produkter efterfrågas isom
sådan omfattning motsvarande skalfördelar kan utvinnas. dagIatt
används många avropsavtal i allt för liten utsträckning, eftersom
flera de anskaffande enheterna för sig så deär stora attav var

hand kan få minst lika goda kommersiella villkor. Verketegen
rekommenderar därför kritisk gallring avtalen.en av

Luftfartsverket samordningen skall frivillig ochattanser vara
villkoren i avropsavtalen skall så fördelaktiga de sti-att attvara

mulerar till högt utnyttjande. kräver denDetta avtalsslutandeatt
har god kännedom priskänsligheten och andra faktorerparten om

köpbeteendet.påverkar Samordningsmyndigheten bör for-som
mulera de framgångsfaktorer gäller för nå målet medattsom sam-
ordningsuppgiften. God marknadskunskap och aktiv uppföljning
bör ingå i dessa faktorer. Samordningsverksamheten bör vara
självfmansierad, vilket innebär samordningsmyndigheten ochatt
funktionsmyndigheterna skall sina merkostnader täckta.

Statskontoret framhåller det finns potential förökadatt storen
inköpssamordning och den bör frivillig, baserad påatt vara men en
kraftfull viljeyttring från statsmakterna. Statskontoretägaren ser
inköpssamordningen viktigt medel åstadkomma enhet-ett attsom
liga lösningar på koncerngemensamma problem och pekar på att
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den kan effektivt verktyg i arbetet medt.ex. byggaett attvara upp
infrastruktur för informationsförsörjningen i statsförvaltningen.en

Den ocksåär effektivt medel påverka marknadens utveck-ett att
ling och utformning olika produkter och tjänster förav
förvaltningens behov.

Statskontoret utredningen inte tillräckligt underlagattanser ger
för bedöma Statens lokalförsörjningsverk skall ha huvudan-att om

för samordna upphandlingen. Den försvaret att som svarar
inköpssamordning inom produktområde måste ha mycketett en
god beställarkompetens behov-, marknads- teknikkompetensoch
inom området för inköpssamordningen skall bli effektiv ochatt
efterfrågad. talar förDetta del inköpssamordningenatt storen av
bör baseras funktionsansvariga myndigheter har densom
nödvändiga kompetensen inom de olika produktområdena.

Utredningen samordnaren skall för upphand-attanger svara
lingsstöd till myndigheter. Statskontorets erfarenhetär detatt upp-
handlingsstöd myndigheterna efterfrågar endast till begränsadsom
del stöd i det formella upphandlingsarbetet. behövs iDetavser
stället främst sakkompetens inom området.

Statskontoret inköpssamordningen i princip börattanser vara
självfinansierad det finns behov särskild finansieringatt ettmen av
för påbörja inköpssamordning inom produktområde.att ett nytt

Betänkandet4.1.2 statliga myndighetersom
avtal

betänkandetI Statliga myndigheters avtal framhålls det bör fm-att
inköpssamordning i det slag och den omfatt-stort settnas en av

ning finns för närvarande, dvs. det skall finnasatt ett systemsom
med ramavtal myndigheterna rätt göra Ramav-attsom ger avrop.
talen skall ingås vissa myndigheter, s.k. funktionsansvarigaav
myndigheter. Inköpssamordningen bör frivillig i den mening-vara

de myndigheter kan förhandla fram bättre avtal för sinatten som
upphandling följer ramavtalenän skall kunna detta.görasom av
Därvid bör liksom hittills hänsyn föräven till vad det kostartas
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framochFörhandlingarnasköta tasjälv attmyndigheten un-att
derlagen.

hoshittills liggabör liksomramavtalslutaTyngdpunkten för att
branschkännedomharmyndigheterna. Defunktionsansvarigade

behövsupphandlingsexpertistill dentillgångenbästaoch den som
fallet.speciellai det

enligtavgiftersjälvfinansieradbörVerksamheten genomvara
myndigheter gördefrånavgiftsforordningen avrop.som

iredovisassynpunkterVissaremissbehandlats.Betänkandet har
korthet nedan.

Arbetsmarknadsstyrel-Uppsalaochi LundUniversiteten samt
samord-skallfortsättningsvisRRV ävenAMS att varaansersen

deuniversitetningsmyndighet. Lunds att ram-gemensammaanser
leve-lokalaochmindreinnefattafler ochbör bli ävenavtalen

tillutökassamordningen attvill ocksåUniversitetet attrantörer.
forkravspecifikationerutformningvidrådgivningomfatta även av

uppgift läggsdennaochupphandlingarmyndigheternas attegna
upphandlings-inommyndighetenfunktionsansvarigaden resp.

område.
myndighet bör över-ettRiksgäldskontoret att gesenanser

myndigheterandraoch tillsammanställaförgripande attansvar
ramavtalforminköpssamordning ideninformationsprida avom

tillgå.finnsavtalsstödoch attm.m. som
samordningsmyn-fråganangelägetdet ärRRV attatt omanser

livs-ibör placerassamordningsansvaretochdighet löses att en
affärsmässig miljö.heltkraftig,

Konkurrensver-ochlokalforsörjningsverk, VHSNOU, Statens
medredovisattidigaredesynpunkterliknandelämnarket an-som

dockharLokalförsörjningsverket ut-ledning RRV:s rapport.av
formåletbl.a.pekarVerketsynpunkter attvecklat sina närmare.

informerakunnaomedelbartbörinköpssamordningen att omvara
elektronisktinformationenläggaramavtaliförändringar attgenom

informa-utvecklarmyndighetensamordnande ettdenoch att
skallområdet. Dessutominomökad kunskaptionstorg gersom

liksomöka, ävenleveransvillkorochavtalistandardiseringen
iVerket instämmerutbildning.ochrådgivninguppgifter rörsom
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tydligare föreskrifteratt behövs bl.a. samordningsmyndighe-om
uppgifter. Verkettens utvecklar skälenäven till varför det kan vara

lämpligt samordningsmyndighet.som

4.2 Enkät inköpssamordningom

Vi har i samarbete med NOU och SCB gjort enkätundersökningen
hos statliga myndigheter inköpssamordning. Undersökningenom
omfattade 119 myndigheter 36 38 småstora, 45 regionalaresp.
myndigheter. Sammanlagt 117 myndigheter svarade på enkäten.
De huvudsakliga resultaten undersökningen redovisas i det föl-av
jande. Svaren vägda eftersom endastär urval små och regio-ett av
nala myndigheter har gjorts.

Fråga: Kontrollerar enhet i RRV:s katalog det finnser om ramav-
tal produktområdeett varor eller tjänster aktuellt förärsom
upphandling

81 % myndigheterna svarade de gjorde detta regelmäs-attav
sigt. 16 % svarade de gjorde detta ibland. Småatt och regionala
myndigheter svarade i utsträckningstörre myndigheterän stora att
de gjorde detta regelmässigt.

Fråga: Saknas ramavtal på något produktområde där attanser
det borde finnas

22 % myndigheterna svarade ja, 40 % svarade nej, 33 %av
svarade deAv små myndigheternavet svarade 29 % frå-
gan.

Några de myndigheter frågan har preciseratsvaratav som
saknade produktområden. vissEn övervikt för tjänster kan noteras,

hotell ocht.ex. transporter.resor,
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Fråga: Händer det undantagsvis avstår frånän att att ut-mer
nyttja ramavtalen

myndigheterna svarade ja, svarade nej. de28 % 68 % Avav
regionala myndigheterna svarade endast ja.16 %

de myndigheter svarade frågan de flestaAv attsom angav
fått bättre villkor upphandling. vanligtEtt annatman genom egen

den lokala leverantören bättre service. vissa falllattsvar var gav
hade myndigheten ramavtal.egna

Fråga: andel myndighetens totala anskaffning bedö-Hur stor av
du har skett utnyttjande ramavtalmer genom av

0 anskaffningen: Samtliga myndigheter:l4 % 12 %av-
myndigheter:Stora 25 %

15 20 anskaffningen: Samtliga myndigheter: %% 11av-
Stora myndigheter: %11

Mer anskaffningen: Samtliga myndigheter:20 % 65 %än av
Stora myndigheter: 42 %

Vet ej: myndigheter:Samtliga 11 %
myndigheter:Stora 19 %

Fråga: vilka produktområden har ramavtalen främstlnom an-
vänts

vanligasteFrågan besvarades myndigheterna.88 % Deav av
och kon-produktområdena datorer, möbler, kontorsmaskinervar

torsmateriel.
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Fråga: Inom vilka produktområden har avstått från använ-attman
da ramavtalen

Endast 41 % myndigheterna besvarade frågan. Flera svaradeav
de inte visste. Andra hadeatt ramavtal. deanvänt l fallegna pro-

duktområden hade preciserats i många fall kontorsmateriel.angavs
Även kontorsmaskiner angavs som svar.

4.3 Enkät till ñmktionsansvariga
myndigheter

Vi har riktat kompletterandeäven enkät till de funktionsansva-en
riga myndigheterna. Den ramavtalsverksamheten under åravser
1996. Vissa resultatet enkäten sammanfattas nedan.av

Ramavtalen utnyttjas i varierande omfattning. vissa fallI preci-
utnyttjandet följande sätt.seras

Av FMV:s totala försäljning kontorsmöbler på 450 milj krav
milj420 kr andra myndigheters utnyttjande. Ramavtalenavser om

livsmedel utnyttjas till 35 % myndigheter utanför Försvars-ca av
makten. Försäljningen eldningsolja på milj90 kr tillav avser unge-
fär lika delar militärt och civilt behov. försäljningenAv däckav
och däckservice milj20-25 kr militära myndigheter och 10-avser
l5 milj kr övriga statliga myndigheter.

Upphandlingen sjukvârdsmateriel enligt Försvarets sjuk-av
vårdscentrums ramavtal till 75 % militära och tillgörs 25 %av av
civila myndigheter.

Statskontoret hänvisar till undersökning under år 1996en som
Övervisar 90 % myndigheterna använder ramavtalen.att 90 %av

användarna avtalen till mycket eller till delatt är storav anser en
i verksamheten.nytta

Enligt de funktionsansvariga myndigheterna andra myndig-gör
heter endast i begränsad omfattning upphandlingar att använ-utan
da ramavtalen. regel informerasI de funktionsansvariga myndig-
heterna detta i mycket liten omfattning eller inte alls.om
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redovi-ramavtalsverksamhetenfinansieringenUppgifter om av
avsnitti 8.1.sas
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Inköpssamordning5 genom
ramavtal

Bakgrund5.1

belyst nuvarande inköpssam-de föregående avsnitten har vi denI
omfattning. Endast liten del deordningens inriktning och en av

samordnas. Våra undersökningarsammanlagda inköpen i staten
bekräftar huvudsak den problembeskrivning fram-dessutom i som

andra utredningar.går direktiv ochvåra genomav
tillämpas vid statlig och of-med ramavtalSystemet även annan

fentlig tid har dock vissaupphandling i andra länder. På senare
rättsliga grunder, eftersom de uppfattas haramavtal ifrågasatts

kommissionen sålundaalltför oprecist innehåll. europeiska harDen
inlett för vissa statliga ramavtal ingåttsförfarande prövaattett som

bindandei Bland hävdas de måsteStorbritannien. annat att vara
försörjningssektorn regleras i 4 kap.utanför som LOU, även om

Kommissioneninköpskvantiteterna inte fullt kan i förväg.ut anges
flera leverantörer i dettakritisk användningenär även mot av
inte anlitas i viss 0rd-sammanhang, åtminstone så länge dessa en

upphandling kan haningsföljd. gäller alltsåFrågan ansesom en
ramavtalen tillämpas denskett gällande reglerenligt när av upp-

handlande myndigheten. det vid den slutliga prövningen visarOm
det innebära både desig ramavtalen inte kan tillämpas, kan attatt
organisatoriska lösning-ramavtalskonstruktionerna och desvenska

inte bli avgjord förränFrågan förväntasmåste omprövas. omarna
utredning från medVi därför i vårnågra år. utgår systemetatt ram-
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avtal kan tillämpas under tillräckligt lång tid för motivera deatt
förändringar vi föreslår i följande.det

Överväganden förslag5.2 och

Vi kan konstatera med ramavtal uppfattas ända-att systemet som
målsenligt dels upphandlande myndigheter, dels funktions-av av
ansvariga myndigheter och andra myndigheter har centralasom
uppgifter området. Vi ansluter till denna uppfattning. Ram-oss
avtalen torde ha betydelse för och medelstora myndig-småstörst
heter, vilket bl.a. vår enkät inköpssamordning avsnitt 4.2 ty-om

Ävender på. leverantörerna får fördelar med ramavtalen, eftersom
kostnaderna för administrationen minskar. Bland detta för-annat

erbjuda lägrehållande det möjligt för leverantörerna kunnagör att
priser vid ramavtal.motavrop

ändamålsenligEftersom vi ramavtalsverksamheten ärattanser
bör olika insatser för utveckla den. bedömningVår ärgöras att att

oklarhetden under de åren, bl.a. grund denstagnerat senaste av
gällt beträffande organisationen den centrala styrningen.som av

Ramavtalsverksamheten dessutom nödvändig för utvecklingenär
effektiv elektronisk handel avsnitt 10.2.seav en

ramavtalskonstruktionerna bör kontinuerligt följasolikaDe upp
med gällande bestämmelser.så de står i överensstämmelse Deatt

områdena förbör så de täcker de angelägnaäven över att mestses
samordning, homogena standardiserade produkterdvs. och som

upphandlas omfattning. kan leda tillsammanlagt i Detta attstor
iramavtal minskar, de återstående i stället användsantalet attmen

utsträckning. Vidare bör möjligheterna öka inköpssam-större att
undersökas.ordningen det gäller tjänsternär t.ex. resor --

täcka hela statsförvalt-centrala ramavtal avseddaDe är attsom
ramavtal tecknasningens behov bör samordnas medäven som

lokal statliga myndigheter. vida-eller nivå vissa Detregional ärav
systematiskttillämpningen ramavtalen följsangeläget att uppre av

gällande upphandlingsregler inte åsidosätts.så att
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Även utvecklasstatlig inköpssamordning börandra former av
preciseradesamordnade inköp medoch fortlöpande,prövas t.ex.

mellan Med ledningkvantiteter enligt bindande avtal parterna. av
möjligttillgänglig uppföljningsstatistik skulle det kunna attvara

kombinationavtala minsta inköpskvantitet, eventuellt ivissom en
optionsförfarande för resterande delen.med form dennågon av

avtal med kvantiteterinköpen bindande preciseradeOm genom
upphandlingar vid sidanskulle öka, torde myndigheternas omegna

ramavtalen minska i omfattning. Därigenom skulle leverantörernas
till avtals-tilltro ramavtalen öka, vilket i sin kan leda bättretill tur

villkor för myndigheterna.
centrala inköpssam-framgår bilaga har den norskaSom 2av

samordnadeformordningsmyndigheten utvecklat särskild aven
den-inköp med i förväg preciserade kvantiteter. Erfarenheterna av

svenskainköpsform bör till vid utvecklandet dentasna vara av
inköpssamordningen.

samord-enligt mening angeläget utvecklandetvårDet är att av
nade inköpsformer med preciserade kvantiteter kommer i gång

föränd-inom framtid. bör beredskap finnas for deDelssnar enen
ringar bli nödvändiga med anledning den europeiskakan avsom

inköpsfor-kommissionens initiativ området, dels innebär dessa
ökade möjligheter effektivisera upphandlingen hosattmer myn-

digheterna.
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utgångspunkterPrincipiella6

Frivillighet

arbete detutgångspunkt för vårtframhållitstidigareSom attär en
delta i inköpssam-myndighetförfrivilligtskall attenvara

förutsättning förrimligtordningen. Det attär attatt anta enen
medsina inköpför samordningsigskall intresseramyndighet av

Mynd-får vissa fördelar.därigenomdenmyndigheterandra är att
inköpsvillkor ellerförmånligarefåigheten ha behovkan att t.ex.av

upphandlingar.kompliceradeundvikaatt
naturligtvis medförakaninköpssamordningenfrivilliga attDen

ofördelaktigaupphandlingarväljermyndighet ärgöraatt somen
problem börhelhet. Dettaeller förför myndigheten staten som

revisionen elleri EA-sammanhang,i andrauppmärksammas t.ex.
Även rapporteringsskyldig-regler fördevärderingen. stramare

föreslår iramavtalenvid sidanheten upphandlingarför somom
synliga.problemtill dessamedverkaavsnitt torde9 göraatt

Ramavtal

kända förfördelaktiga ochmåsteOlika samordningsinsatser göras
sig förlämparinköpmyndigheten.den upphandlande De som

upphandling.allmindre deldock endastsamordning är aven
effektiv inköpssam-fåförhittillsmetodDen använts att ensom

avsnittframgår 5ramavtal.med Somordning är systemet anserav
principiella uppbygg-denskäl ändravi finns någotdet inte attatt

avtal.naden dessaav
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andraI länder tecknas ramavtalen i regel centralgenom er.
inköpsorganisation. Vi där skilda myndigheteratt systemetanser
med upphandling områdestor tecknar ramavtalettegen passar
bättre för vår myndighetsstruktur. Huvuddragen i det nuvarande

med funktionsansvariga myndighetersystemet bör därför behållas.
Däremot behöver tillämpningen i olika avseenden,stramas upp
vilket utvecklas i det följande.närmare När myndighet använderen

ramavtal tillgodoses behovetett undvika kompliceradeatt
upphandlingar, eftersom den delen upphandlingen redan ärav
gjord tecknandet ramavtalet. Dessutom torde dengenom av
funktionsansvariga myndigheten få bättre inköpsvillkor för den

verksamheten, eftersom dessa villkor ramavtaletegna genom
baseras inköpsvolym.störreen

Samordningssystemet

börDet i fortsättningen finnas nivåer föräven förtre systemet
inköpssamordning i staten:

grundnivåEn med upphandlande myndigheter
samordningsnivåEn med antal funktionsansvarigaett

myndigheter
central nivåEn med och uppföljningsuppgifterstyr-

De operativa uppgifterna bör utföras så den upphandlandenära
verksamheten möjligt, dvs. den upphandlande eller dennärasom
funktionsansvariga myndigheten. Endast uppgift kaninteom en
utföras på dessa nivåer bör den utföras denpå centrala nivån. Att
låta någon funktionsansvarig myndighet få central uppgiftäven en
bör undvikas, eftersom rollerna bör renodlas.

funktionsansvarigaDe myndigheternas hantering ramavtalenav
bör fortsättningsvis den bärandeäven delen samordnings-vara av

finnsDet emellertid uppgifter övergripandesystemet. ärsom av
karaktär och motiverar funktion,central samordningt.ex.som en

ramavtalen och verka för helhetsintresse tillgodo-att att statensav
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ytterligareDe uppgifter kan komma i fråga för denses. som
centrala nivån framgår avsnitt 7.2.av

Behov stödav

Behovet expertstöd i konkreta upphandlingssituationer kanav
tillgodoses den funktionsansvariga myndighetattgenom som

för ramavtal stöder den upphandlande myndigheten.ett ävensvarar
funktionsansvarigaDen myndigheten förutsätts nämligen ha

bransch- och marknadskännedom.
myndighets behovEn allmänt upphandlingsstöd kan sökasav

hos funktionsansvarigaNOU, myndigheter konsultereller host.ex.
utanför Den centrala nivån behöver därför intestaten. ges
uppgiften för detta stöd och kan därigenom fåatt svara en
begränsad resursmässig omfattning.

Samordningens omfattning

Det för inköpssamordning föreslår bör i första handsystem som
utformas så det tillgodoser behoven hos statliga myndigheter.att
Såvitt vi har funnit finns det dock inte några principiella hinder för

samordna statliga myndigheters inköp med offentligaandraatt
inköp. Endast de sammanlagda inköpen områdeettorgans om

blir så gällande konkurrensregler riskerar åsidosättasstora att att
bör antalet offentliga beställare begränsas. fråga börDenna

i samråd med Konkurrensverket. inköpssamordningavgöras Den
kan bli aktuell gäller inte i första hand samordningsom genom

ramavtal, eftersom kommunerna enligt gällande regler inte utan
vidare kan hänvisa till statliga ramavtal vid ochavrop av varor
tjänster. stället skulle samordningenI kunna innefatta gemen-

inköp enligt bindande ramavtal med i förväg angivnasamma
landsting, kommuner eller kommunala bolag. samordningDenna
torde intressant på regional nivå och kan gälla främstmestvara
landsting och medelstora kommuner.samt stora
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uppfattning avgränsning de offentligaEnligt vår kan den av
ibeställarna i kap. och användas1 5 6 LOU ävengörssom

detta såle-sammanhang. Med upphandlande enhettermen avses
des bl.a. statliga, kommunala och andra myndigheter. dennal term
innefattas bolag, föreningar, samfalligheter och stiftelserdeäven

intressehar inrättats för fullgöra uppgifter i det allmännasattsom
industriell kommersiell karaktär.och inte har eller I prop.ensom

lydelse bestämmelser.1996/97:l53 föreslås ändrad dessaav

inköpssamordningEffektivare

hand tillföljande avsnitt syftar i förstaförslag vi lämnar iDe att
såledesinköpssamordningen. Vi beröreffektivisera statligaden
effekti-övrigt skalloffentliga upphandlingen iinte frågan hur den

myndig-upphandlandeför detta ligger varjeviseras. Ansvaret
forenligt sin instruktion verkaskallhet. NOUDessutom en

offentlig upphandling.effektiv
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statligOrganisation7 av

inköpssamordning

myndigheterunktionsansvariga7.1 F

förhållandenNuvarande7.1.1

beskri-inköpssamordning harför statlignuvarandeDet systemet
vilkaavsnitt framgårdettai avsnitt 2.2. Avvits översiktligt myn-

för dettaresursåtgångenfunktionsansvardigheter har samtettsom
ansvar.

för ellerharfunktionsansvariga myndigheternaDe ettansvar
skall till inköps-område.inom sitt Deflera ramavtal även attse

utbudetutvecklas i takt medområdetsamordningen inom
funktions-hos myndigheterna.efterfrågan Demarknaden och

frånuppdragsina uppgiftermyndigheterna fåransvariga genom
RRV.

enhetligintefunktionsansvariga myndigheternaDe är gruppen
inköp förhuvuduppgiftVissa har göramyndigheter. attsomav

den myndighetssektom Försvaretsmyndigheter inomandra egna
har inköphögskoleservice, m.fl.. AndraVerket förmaterielverk,

Arbetsmarknadsstyrel-Rikspolisstyrelsen,uppgiftsekundärsom
stabsmyndigheter till regeringen RRV,m.fl.. Några ärsen,

Även funktionsansvar Posten PICbolag harStatskontoret. ett
AB.
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Överväganden7.1.2 och förslag

Vi har kunnat konstatera vissa problem i den del inköpssam-av
ordningen de funktionsansvariga myndigheterna.rör Densom ex-

styrningen verksamheten i förstaterna hand från den centralaav
nivån kannågot otydlig.är Det även finnas vissa svårigheter att
tillgodose både myndighetens och andra myndigheters behoveget

ramavtal.av
Problemet med den otydliga styrningen bör lösas med ändrade

regler, i förordningar eller regleringsbrevsbestäm-t.ex. genom
melser. fortsättningenI bör således regeringen i utsträckningstörre

verksamheten. Vi den nuvarandestyra styrningenattanser genom
RRV:s uppdrag till de funktionsansvariga myndigheterna otill-är
räcklig. Frågan reglering verksamheten utvecklas inärmareom av
avsnitt

Även problemet tillgodose behovet ramavtal kan minskaatt av
den tydligare styrningen. mindreDe förändringar i finansi-genom

eringssättet se avsnitt 8 föreslår torde också minska dettasom
problem.

uppgifterDe kan komma i fråga deför funktionsansvarigasom
myndigheterna bör preciseras ytterligare. Särskilt viktiga kon-är
takterna med upphandlande myndigheter för informeraatt om av-
talen och kontinuerligt innehållet i efterramavtalen derasanpassa
behov. Det därvid angeläget de funktionsansvariga myndig-är att
heterna på enkelt har tillgång till uppgifter den faktiskasättett om
upphandlingen sinapå områden. börDessutom andra änävenresp.
ramavtalsrelaterade samordningsinsatser stimuleras, t.ex. gemen-

inköp.samma
Eftersom förutsättningarna för samordning inte deär samma

olika produktområdena bör uppgifterna kunna varieras för resp.
funktionsansvarig myndighet. Uppgifterna bör preciseras i dia-en
log med den centrala samordnaren. Alla funktionsansvariga myn-
digheter bör inte heller i förväg. vissa fall kan myndighetIutses en

har ramavtal för den verksamheten detta såettsom egna anpassa
det kan användas alla statliga myndigheter. skedeti detFörstatt av

kan myndigheten få funktionsansvar.ett
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7.2 Central samordning

7.2.1 Nuvarande förhållanden

Som framgår avsnitt har2.2 hittillsRRV haft roll icentralav en
den statliga inköpssamordningen. harDen gällt övergripandeatt

för och utveckla inköpssamordningen uppdrag tillsamt attsvara ge
de funktionsansvariga myndigheterna. Verksamheten drivs i endast
begränsad omfattning.

överväganden7.2.2 och förslag

finnsDet enligt uppfattningvår fortfarande behov centralett av en
instans samordnar delar de statliga inköpen, deävensom av om
funktionsansvariga myndigheternas hantering ramavtalen utgörav
kärnan i verksamheten. skälenEtt till detta byg-är att systemetav

på frivillighet och därför förhållandevis lösligt till sin ka-ärger
raktär.

Uppgifter

viktigasteDen uppgiften för den centrala instansen bör attvara
stödja och utveckla den del ramavtalsverksamheten inteav som

vidare kommer till stånd. Det gäller främst samordnautan att ram-
avtalen, bl.a. identifiera eller överlappande produktom-att nya- -
råden.

Som påpekats i avsnitt behöver6 den centrala nivån inte tillgo-
dose behovet upphandlingsstöd hos myndigheterna. stödDetav

behövs i första hand systemmässigt slag, uppfölj-är t.ex.som av
ning gjorda upphandlingar med tillämpning vid sidanav av resp.

ramavtalen och information gällande kom-ramavtal. Dettaav om
troligen vidareutvecklat lT-stöd. centralaDenatt ettmer avse

nivån bör ha för dessa funktioner. Driften kan docksystemansvaret
skötas någon funktionsansvarig myndighet ellert.ex.av annan en

dataföretag.ett
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framgårSom avsnitt problemen med den5 är ettav av nuva-
rande inköpssamordningen i förväg kvan-svårigheten deatt ange
titeter kan tänkas bli upphandlade med ramavtal.stöd ettsom av

för förmod-Intresset ramavtalen från leverantörernas sida skulle
ligen öka detta problem fungerande Uppföljnings-löses. Ettom

torde kunna minska problemets omfattning. Dessutomsystem
skulle utbytet för de upphandlande myndigheterna i form bättreav
inköpsvillkor sannolikt öka.

Konkurrensverket samord-har uppmärksammat attoss en
ning offentliga myndigheters inköp alltid bör föregåsav enav
analys konkurrensförhållandena möjligheteroch småföretagensav

vinna anbudstävlingar. förSådana analyser kan ligga till grundatt
beslut upphandlingens inriktning och omfattning styrasamtom
utformningen anbudsunderlag. frågorBevakningen hur dessaav av
hanteras i ramavtalsarbetet bör också uppgift för den cent-vara en
rala nivån. Konkurrensverket.bör ske i samverkan medDen nära

Vi föreställer haden centrala samordnaren kommer attattoss
och i funktionsansvarigakontakter med första hand detäta nära

myndigheterna. inriktningVid dessa kontakter bl.a. vilkenavgörs
ramavtalsverksamheten skall ha.

initial de harNär ramavtalen genomförd ochöversyn ären av
fått den inriktning behöveroch omfattning ändamålsenlig,ärsom
särskilda insatser använd-den centrala nivån för ökagöras attav
ningen. Därvid bör jämförelser med faktiska inköpgöras som
gjorts myndigheterna vid sidan börramavtalen. Bland annatav av
de ökade synli-administrativa kostnaderna för sådana inköp göras

ga.
ramavtalssamordningen följande iUtöver kan uppgifter komma

fråga:
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Utveckla metoder för inköpssamordning
allmännaGe råd inköpssamordningut om

Bevaka förändringar i upphandlingsreglerna kan påverkasom
samordningen
initiera seminarier och konferenser i samordningsfrågor
initiera nätverksbildningar
Verka för samverkan med kommuner och landsting
Bevaka den internationella inköpssamordningutvecklingen av
Medverka i utvecklingen elektronisk handelav

Vad gäller utveckling för inköpssamordning och be-metoderav
vakning förändringar i regelsystemet bör den centrala nivån taav

särskilt för kvanti-inköpsformerna med preciseradeett attansvar
avsnittse 5.2.prövasteter

Vid bevakningen internationella bör enligtden utvecklingenav
vår uppfattning utländ-särskild uppmärksamhet följandeägnas
ska erfarenheter se bilaga 2.även

danska erfarenheternaDe ramavtal med flera leverantörerav
produktområde, europeiska kom-bakgrund denmotper av

missionens ifrågasättande vissa statliga ramavtal seav
avsnitt 5.1.

danska erfarenheternaDe samordna statliga och kom-attav
munala inköp.

danska erfarenheternaDe miljöanpassad upphandling.av
norska erfarenheterna inköp precise-De samordnade medav

rade kvantiteter.
De norska erfarenheterna tvingande oljepro-ramavtal omav
dukter.

Det stöd initieras den centrala nivån bör i första handsom avseav
uppgifter med anknytning till samordningen inköpen. Initi-nära av
ativ till andra angelägna också bli aktuella,stödinsatser kan dock

utbildning i förfrågningsunderlag.upprättandet.ex. av
Uppgifterna för den centrala nivån förutsätter goda kunskaper
gällande upphandlingsregler och tillämpning.deras Kravetom
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dessa kunskaper behöver inte nödvändigtvis tillgodoses attgenom
speciell rättslig kompetens knyts till den centrala samordnaren. 1
stället kan detta ske den centrala samordnaren löser sinaattgenom
uppgifter i samverkan med NOU.nära

framgårSom avsnitt pågår olika aktiviteter för frå-l 1 attav ge
miljöanpassning ökad uppmärksamhet vid statliggan om upp-

handling. centralaDen samordnaren bör sammanhållande förvara
de insatser krävs för utveckla miljöanpassad upphand-attsom en
ling.

Branschsaneringsutredningen sitthar i betänkande SOU
1997:1 l i syfte minska1 LOU möjligheterna foröversett att ose-
riösa företag leverera tjänster till offentliga sek-och denatt varor

förslagDe därvid redovisas har inte behandlatsännutorn. som av
statsmakterna.

Enligt vår uppfattning det bör ankomma den centrala sam-
ordnaren bevaka de åtgärder Branschsaneringsutred-att om som
ningen initieraföreslår leder till beslut statsmakterna samtav
eventuella foljdåtgärder med anledning detta.av

Verksamhetsform

l vissa andra länder Danmark, Finland och Nederländernat.ex.
sker samordningen ramavtalen den centrala nivån i bolags-av
form. finns ordningDet inte några regler hindrar sådansom en

i andraSverige. de nämnda länderna bolagen dock1 haräven även
uppgifter, rådgivning. den vik-inköp Eftersomt.ex. samtav varor
tigaste uppgiften verk-för den centrala nivån samordningrör av
samhet detbedrivs uteslutande hos myndigheterså ärgottsom som
lämpligt myndig-också den centrala samordningen sker hosatt en

Ävenhet. helhetsintresse tillgo-uppgiften verka föratt att statens
doses således den centralatalar för sådan lösning. Vi föreslår atten
inköpssamordningen sker i myndighetsform.
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7.3 Myndighet för central
inköpssamordning

överväganden7.3. 1

föregåendeI avsnitt har vi föreslagit den centrala inköpssam-att
ordningen skall ske i myndighetsform. lösa de uppgifterFör att

kan bli aktuella torde krävas mindre handfullänsom en personer.
Vi detta skäl det olämpligt myndig-skapaäratt attanser av en ny
het för detta ändamål. Vi det inte lämpligt in-även äratt attanser

något tillfälligt i formrätta nämnd eller delega-t.ex.organ av en
tion. Vi behovet inköpssamordning löpande uppgiftser av som en

bör skötas i myndighetsform. gäller vilken befintligFrågansom
myndighet handbör Enligtuppgifterna. vår uppfattningtasom om
finns det dock inte någon myndighet uppenbart lämpadärsom mer

någonän annan.
En tänkbar lösning tilldela de funktionsansvarigaär att en av

myndigheterna de centrala samordningsuppgifterna. Ettäven ar-
för sådan lösning det redan finns upphandlings-gument är atten

kompetens och erfarenhet hantera ramavtal hos dessa myndig-att
heter.

finnsDet dock vissa invändningar denna lösning. Dels ärmot
de funktionsansvariga myndigheterna inriktade upphandlingar
inom det produktområdet, dels finns det egentligen inte behovegna

deras allmänna upphandlingskompetens den centrala nivån.av
Som påpekats tidigare behöver den tillgodosecentrala nivån inte
behovet upphandlingsstöd hos myndigheterna.av

En invändning vissa legitimitetsproblem kan uppståär attannan
funktionsansvarig myndighet skulle samordna denom en egna

verksamheten i förhållande till övriga funktionsansvariga myndig-
heters verksamheter. Enligt uppfattning särskilt viktigtvår detär

rollerna i för inköpssamordning tydliga, eftersomatt ärsystemet
deltagandet i frivilligt.ärsystemet

möjlighetEn i fortsättningen för deRRVär ävenatt svarar
centrala uppgifterna området. främst talar dennaDet motsom
lösning dels uppgifterna inte lämpliga förena med denär äratt att
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revisionella rollen för dels begärt uppgifternaRRV, RRVatt att
skall utföras budgetpropositionen förmyndighet. lav en annan

föreslås1998 organisatoriska förändringar berör BlandRRV.som
föreslås ochekonomistyrningsfunktion renodlasannat att statens

myndighet inrättas. Eftersom tiden offentliggöran-mellanatt en ny
det propositionen varitoch redovisningen betänkandevårtav av
kort har inte hunnit analysera konsekvenserna för våra övervä-
ganden dockcentral samordningsmyndighet. kanDetom en ny
inte uteslutas tilldelas densamordningsuppgifterna skulle kunnaatt

ekonomistyrningsmyndigheten.nya
lokalförsörjningsverkl RRVzs föreslås Statensrapport att ges

samordningsansvaret. budgetpropositionenMed hänsyn till det iatt
föreslås inteverket skall läggas ned vi detta alternativatt attanser

till-aktuellt lämpligtför närvarande. inte heller NOUDetär är att
delas tillsynsuppgifter.uppgifterna grund nämndens Dess-av

inriktadnämndens kompetens det rättsliga området.ärutom mot
Frågan lämplig myndighet egentligen mindre viktig änärom

frågan uppgif-egenskaperna hos de skall utföraom personer som
initia-krävs nämligen betydandeDetterna. ett storengagemang,

tivformåga in-och förmåga kunna påverka för den centralaatt att
köpssamordningen skall resultat. börDenna grupp av personerge

jämförelsevis aktuellasjälvständig ställning inom denges en myn-
digheten, riktadeeftersom deras kontakter huvudsakligen är mot
de funktionsansvariga myndigheterna och andra myndigheter som
har centrala uppgifter området.

Förslag7.3.2

Vi central de myndighe-samordnare böratt utsesanser som en av
har del statsförvaltningen kontaktyta. Dessater storsom en av som

myndigheter Ef-i regel s.k. stabsmyndigheter till regeringen.är
till-uppgifterna för den centrala samordnaren är atttersom en av

godose helhetsintresse kan detta fördel.statens vara en
Flera stabsmyndigheterna ingår bland dem vi i det före-av som

gående mindre lämpliga. Bland de återstående stabs-anser vara
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myndigheterna har vi funnit Kammarkollegiet den myndighetvara
ligger till hands föreslå för de centrala samord-närmast attsom

ningsuppgifterna. Följande omständigheter talar för detta.

Kammarkollegiet har hand uppgifteratt tavana somom nya
inte naturligt hos någon myndighet.sättettpassar annan

Uppgifterna gäller i utsträckning tillgodose behov hosstor att
små och medelstora myndigheter, vilket kollegiet har erfaren-
het exempel detta arbetet riskhanteringen förEtt på medärav.
statliga myndigheter.

Kollegiet har för närvarande inte någon särskild roll inom
statlig upphandling, vilket kan fördel renodlings-vara en ur
och legitimitetsaspekter.

Flera de uppgifter utförs hos Kammarkollegiet har inteav som
något starkt inbördes samband. föreslagna uppgiftenDen nya

därför väl i detta sammanhang.passar

Vi föreslår ovannämnda skäl Kammarkollegiet skall haattav an-
för den centrala inköpssamordningen. funnitFörslaget harsvar

stöd vid med funktionsansvariga myndigheter och andramöteett
myndigheter har centrala uppgifter området. stödDetta ärsom
viktigt eftersom frivil-med inköpssamordning bygger påsystemet
lighet. Vi det fördel beslut i frågan kun-även attanser vore en om
de inom mycket framtid. Dels uppgiften angelägen,tas ären snar
dels har den utförts i begränsad deomfattning under åren.Senaste
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Finansiering8 av

inköpssamordningen

förhållanden8.1 Nuvarande

myndigheterna finansierar regel sinfunktionsansvariga iDe ram-
provisioner avgifter.avtalsverksamhet Leverantörernagenom

använderför demotsvarande pristillägg myndighetergör ett som
sig utgångspunkt i fakture-avtalen. Med statistik inköpenöverav

Enligtleverantörerna de funktionsansvariga myndigheterna.ras av
sammanlagdaden till myndigheter uppgår denenkät vi ställt dessa

kr. Statskontoretsprovisionssumman för till miljår 1996 25ca
milj kr.provision till knappt hälften därav l luppgår

priset.mellan ochProvisionen beräknad till 0,3 3 %är av
beräknadeStatskontorets provision: l %. Procentsatserna är att

förfunktionsansvariga myndigheten hartäcka kostnader dende
Samrådsjälvkostnadsprincipen.enligtramavtalsverksamheten

avgiftens storlek.sker med RRV om
provi-i bilaga förekommerframgår beskrivningen 2Som ettav

iramavtalsverksamhetensionssystem för finansiering ävenav
Danmark.

Överväganden och förslag8.2

finansieranuvarandedetföreslår i sinRRV sättet attrapport att
Konkur-i fortsättningen.inköpssamordningen skall gälla även
de funk-remissyttrande avsnittrensverket i sitt se 4.1 attanser
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tionsansvariga myndigheternas ramavtalsverksamhet bör anslags-
finansieras. Utredningen statliga myndigheters avtal redovisarom
vissa invändningar provisionssystemet, dettamot trotsmen anser

det bör möjligt behålla det nuvarande efter-att att systemetvara
det Lippfattas rationellt.som som

Enligt vad har funnit har det inte kunnat påvisas detatt nuva-
rande ñnansieringssystemet strider gällande regler. Vimot anser
därför frågan finansiering inköpssamordningen böratt om av av-

med utgångspunkt i vad lämpligt styrningssyn-göras ärsom ur
punkt.

Ramavtalen har regel initierats för tillgodose denatt av-som
talstecknande funktionsansvariga myndighetens behov. Sys-eget

bygger således i princip frivillighetäven i denna del. Omtemet
denna denmyndighet skall tillgodose andras behov måsteäven
kompenseras lör det uppkomma.något merarbete kansätt som

Det nuvarande provisionssystemet upplevs de funktions-av
ansvariga myndigheterna och de upphandlande myndigheternaav

ändamålsenligt och praktiskt. Vi har inte funnit någrasom
tillräckligt starka principiella skäl frångå detta Dess-att system.

fungerar samrådet med avgiftens storlekRRVutom om som en
för högt Vi föreslår därför behålls.spärr mot ett uttag. att systemet

provisioner bör beräknas de täcker allaDe så atttas utsom
merkostnader för de funktionsansvariga myndigheterna tillhan-att
dahâlla ramavtal för kostnader-andra myndigheter. börDessutom

för administrationen centrala samordningen räknas med.denna av
de ramavtal kommer framöver bör därför ingål tecknasatt ensom

provisionsdel täcker den centrala verksamheten. centralaDensom
samordnaren bör disponera del provisionsmedlen föräven en av
vissa funk-utvecklingsinsatser, för täckat.ex. attgemensamma
tionsansvariga förhandla frammyndigheters kostnader för att ram-
avtal helt produktområden eller för utveckling IT-stöd.nya av

gällande ramavtal har provisionerna inte beräknats sål attnu
de skall täcka kostnaderna för den centrala samordnaren. in-I ett
ledningsskede bör därför kostnaderna anslagsfinansieras. Investe-
ringar i tekniskt stöd bör också finansieras med anslaggemensamt
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eventuellt i kombination eftersom det angelägetmed lån, är att
stödet kan fungera under det inledande skedet.
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Behov reglering9 av

9.1 Bakgrund

finns intedet regelverket för offentlig upphandlingI nuvarande
statlig inköpssamordning. kap.några uttryckliga regler I 4rörsom

dock undantag från annonseringsreglerna16 § finnsLOU ett som
gäller ramavtal.

upphand-trädde i kraft den januari gällde1 1994Innan LOU
och föreskrifter 1986:612lingsförordningen 1986:366 RRV:s

allmänna 1986-06-26till denna förordning. rådRRV även utgav
Föreskrifter jämtetill förordningen och kommentarer.

Upphandlingsförordningen1

skulleupphandlingsförordningenEnligt i den dåvarande3 § myn-
myndighetersamverkan med andradigheten särskilt beakta att

föreskrifternaintressen.skulle ske för tillgodose lstatensatt an-
följande.gavs

samverkaskall utnyttja möjligheternaMyndigheten att
upphandlamyndigheter, såsommed andra att gemen-

andraavropsavtal får utnyttjastecknasamt, myn-som av
sakkun-andra myndighetersdra fördeldigheter och av

skap.
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ochMyndigheten utnyttja tillgängliga avropsavtalskall
inteinköpssamordning, myndighetenandra former omav
lös-finner upphandling eller någonatt separat annanen

ning förmånligare villkor. Vid bedömningen av omger
upphandling eller lösning förmån-ärseparaten annan

ligare skall myndigheten beakta de särskilda kost-även
inköpssamordningen,nader följer inte utnyttjaattsom av

förmerkostnader och kostnaderadministrativa attt.ex.
skaffa sig sakkunskap.

avtalstatliga myndighetersUtredningen9.1.2 om

förordningsbestämmelserAvtalsutredningen föreslog omfattande
mellanavtal, bl.a. samverkanstatliga myndigheters myn-om om

bestämmelsernadigheter vid upphandling. de föreslagnal en av
samordna sinmyndigheterna skall eftersträvaatt att upp-anges

och tjänsterhandling. gäller särskilt beträffande sådanaDetta varor
haromfattning. Förslagensammanlagt upphandlar istaten storsom

inte genomförts.

överväganden och förslag9.2

utgångspunkt förtill utredningframgår direktiven vårSom är enav
delta ifrivilligt för myndighetvårt arbete det skall attatt envara

ifrågasättainte funnit anledninginköpssamordningen. Vi har att
Ävengällt sedan lång tid.denna grundläggande princip omsom

inte skeÖkad inköpssamordning bör dettadet önskvärt medär en
decentraliseradetvingande bestämmelser. enlighet med delgenom

ekonomiadministrativastyrprinciper gäller i detstaten om-som
ramavtalrådet bör därför myndighet själv avgöra ettt.ex. omen

skall tillämpas upphandling skall Deeller göras.separatom en
endastinköp sig för samordning dessutomlämpar utgör ensom

därför intemindre del statliga upphandlingen.den totala Det ärav
skall medfö-rimligt önskemålen ökad inköpssamordningatt om en

kande grundläggande styrprinciperna i Detomprövas.att statenra
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dock finnas behov viss reglering inköpssamordningen ävenav av
den frivillig. Därigenom markeras det helhets-är att statensom ur

intresse angeläget inköpssamordning kommer till stånd, såvi-är att
da det inte förmånligare med lösning. tillgo-Ettär sätt atten annan
dose detta intresse kostnadernasynliggöra de administrativaär att
för upphandlingar vid sidan ramavtalen.om

Vi föreslår Förordning införs har i huvudsakatt en sammasom
materiella innebörd den dåvarande upphandlingsförordning-som

inköpssamordning anslut-regler och föreskrifter iRRV:sens om
ning till dessa.

de allmänna råd till då gällande upphandlingsreglerl RRVsom
framhölls följande. myndighet utnyttjar ramavtalOm inteutgav en

former inköpssamordning föreller andra den finneratt attav egen
upphandling eller förmånligarelösning villkor, bören annan ger
myndigheten informera den myndighet funktionsansvarig myn-
dighet har för samordningen eller tjänstensom ansvar av varan
och anledningen till Enligt de funktionsansvarigadetta.ange myn-
digheterna tillämpas denna endast i liten omfattningrutin mycket
eller inte alls avsnitt denna rapporteringsskyl-se Vi4.3. attanser
dighet viktig del ramavtalsverksamheten. Bland fåriär annaten
den funktionsansvariga underlag för kunnamyndigheten göraatt
förbättringar vid omförhandling ramavtalen. Informationen omav
utnyttjandet för denramavtalen också viktigt underlagutgör ettav
centrala samordningsfunktionens ramavtalsverksam-utveckling av
heten. uppmärksamhetOm den centrala nivån följer och fasterupp

dessa frågor,på beträffande administrativa merkostnader fört.ex.
inköp, torde användningen öka.ramavtalen Förgöraatt attegna av

denna rapporteringsrutin fortsättningenskall fungera i attanser
den skall tvingande.vara

har hittills aktuella in-Som avsikten varit dennämnts attovan
formationen skall lämnas direkt till den funktionsansvariga myn-
digheten. skulleDetta kunna i fortsättningen. Viäven göras anser
dock den centrala samordningsfunktionens insatser föratt att ut-
veckla ramavtalsverksamheten olika förstärkas.på bör Vårsätt
bedömning därför stället lämpligare den centraladet iär äratt att
nivån först informationen. därefter vidarebe-Den skalltar emot
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myndighet.funktionsansvarig Dentillfordra informationen resp.
ramavtalönskemåleventuellakan även ta emot nya pro-om

informationennivåncentralafår denduktområden. På detta sätt
såledesförordning vi föreslårdenfördröjning. l attutan enanges

samordningsfunktionencentralaunderrätta denmyndighet skall
villkorförmånligarebedömsramavtallösning än geen annanom

börunderrättelseskyldighetenRutinerna kringtillskälet detta.samt
inköpssamordningrådi allmännautvecklas närmare, t.ex. somom

samordningsfunktionen börden centrala ut.ge
for inköps-central funktionbehållamotiv förviktigtEtt att en

helhetsin-stärkabehovdet finnssamordning statensär attatt av
ekonomistyrningssyste-decentraliseradei deteftersom dettresse,

suboptimering.for Ettviss riskfinns sättför myndigheterna attmet
deni förordningensamordningenstärka den centrala attär att ange

följersamordnar ochKammarkollegietaktuella myndigheten upp
funktions-kollegietframgåbörverksamheten. Det även att utser
förramavtaltecknauppgiftmyndigheter medansvariga statensatt

beräknas såskallprovisionernabörräkning. attDessutom attanges
samordningen.centraladenkostnaderna förde täcker

sammanfattningenefterförordningstext lämnasförslag tillVårt
betänkande.vårtav
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10 Teknikstöd

10.1 Informations- och uppföljningssystem
Enligt direktiven för vår utredning skall det vilket tek-övervägas
niskt stöd behövs för inköpssamordningen skall kunnaatt ut-som
föras på effektivt sätt.ett

viktig delEn i effektiviseringen inköpssamordningen är attav
förbättra informationen ramavtalen använd-och underlättaattom
ningen dessa. informationsdatabas samtligaEn innehållerav som
gällande ramavtal och alla statliga myndigheter lätt kan nåsom
medför enligt vår uppfattning väsentlig förbättring jämfört meden
nuläget. databas börEn sådan därför utvecklas.gemensam

VHS har utvecklat avtalsdatabas skallDASILVAen som- -
tillgänglig för universitet och högskolor, även utanvara men som

problem utnyttjas övriga statligakan myndigheter. Syftet är attav
på enkelt och rationellt sprida information aktuellasättett om ram-

löpandeavtal till antal intressenter. Informationen,ett stort som
skall skall iaktualiseras, på efterfrågestyrt sättpresenteras ett en
Internet-distribuerad lösning.

består för närvarande versioner.DASILVA två Denav ena an-
vänds myndigheter information tillfåtal inrapporterarettav som
databasen. utnyttjasandra versionen läsversion kanDen är en som

alla uppgiftssökande vill hämta information från databa-av som
informationsinhämtningen databasenunderlätta kanFör attsen.

de vanligastnås med hjälp hemsida och med stödVHS även avav
förekommande tekniska miljön harsökverktygen Internet. Den
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valts för möjliggöra vidareutveckling framtida funktioner,att av
elektronisk handel och statistik.t.ex.

Planer för sådan vidareutveckling finns redan. följd hä-Som en
kommer rutiner elektronisk handel ochsuccessivtatt testasrav om

införas. Inledningsvis rutinerna endast vissa ochuniversitetavser
högskolor och omfattar endast några få ramavtal. utvidgningEn
planeras dock.

Vi finner det lämpligt utvecklingsarbetet hos utnyttjas iVHSatt
form. kan skeDetta den centralaatten mer gemensam genom

samordningsmyndigheten uppdrar åt för pla-VHS detatt attsvara
nerade teknikstödet vidareutvecklas och förvaltas sådantpå sättett

hela statsförvaltningen kan utnyttja det.att

10.2 Elektronisk handel

Toppledarforums10.2.1 projekt

Toppledarforum består ledande företrädare för offent-av en grupp
lig verksamhet driver utvecklingsfrâgor inomsom gemensamma
lT-området. Gruppens ordförande finansministern. Utvecklings-är
arbetet sker olika projekt. sådant projektEttgenom gemensamma

elektronisk handel. Avsiktenrör hela kommunikationspro-är att
mellan köpare och säljare skall kunna hanteras elektroniskt.cessen

Projektet gäller såväl statliga myndigheter kommuner ochsom
landsting.

Projektet hävdar betydande effektivitetsförbättringar kanatt
uppnås använder datakommunikation i stället förom man pap-
persbaserad hantering anbud, beställning, fakturor Dess-av m.m.

kan ekonomisk redovisning, styrning och uppföljning ske påutom
bättre sätt.ett
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I projektet har förutsättningarna för införa elektronisk han-att
del Följande slutsatser har därvid dragits.utretts.

l Ett brett införande elektronisk handel möjligheterstoraav ger
till förenkling upphandlings-, besiällnings- och ekonomi-av
administration.

aktivtEtt upplysnings- och informationsprogram behövs såväl
för den offentliga sektorn för mindre och medelstorasom
företag.

Lagstiftningen innehåller inte några avgörande hinder för
elektronisk upphandling. Dock kan modifieringar vissagöra
rutiner enklare.

Avtalsmodeller finns redan etablerade marknaden och kan
användas.

Genom den offentliga sektorn ställer krav föratt system
offentlig handel kommer lämpliga finnasattprogramvaror
tillgängliga snabbare.

vissaI delar måste harmonisering ske med utvecklingenen
inom EU.

Gemensamma standarder för datautväxling måste användas
för offentligaden sektorn i förhållande till näringslivet. Stan-
darder finns redan utvecklade. gällerDet markera hur des-att

skall användas och hur de skall tillämpas.sa

Införandet elektronisk handel kräver strate-av en gemensam
gi- och handlingsplan. Få resultat kommer uppnåsatt om
varje kommun, landsting och statlig myndighet för sigvar
skall genomföra detta.
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projektetssärskild genomförandeorganisation har skapats inomEn
följande.organisation skall förDennaram. svara

Utarbeta informations- och spridningsprogram

lnitiera s.k. vägvisarprojekt

Utarbeta införandestöd

Upphandla och träffa ramavtal för paketlösningar för pro-
införandekonsultinsatser och utbildning förgramvaror, av

elektronisk handel nätverkstjänster och s.k. clearing-samt
housetjänster.

enlighet med denna inriktning har under ramavtal träffatsl år 1996
med tjänster för elektro-lT-konsortier ochtre om programvaror
nisk handel. underAvtalen gäller fram till år 2000. Senast år 1998
skall dock leverantörerna uppfyllt ställts i denha alla krav som
kravspecifikation låg till grund för upphandlingen.som

Aktiva vägvisarprojekt har etablerats, framför allt inom kom-
refe-munsektorn. projekt fungerar bl.a. pilot- ochDessa som

tillrensprojekt. Erfarenheterna från dessa projekt sprids vidare
andra. underlätta sådan informationsspridning harFör att egenen

skapats. nyhetsblad tillWEB Internet Dessutom ett ut cages
och privat har två8 000 i både offentlig sektor. Vidaremottagare

handböcker utformats råd dels förberedelsearbetetsom ger om
anskaffning och in-inför införandet elektronisk handel, delsav

stallation.
gränssnitt. detta lig-arbete med utvecklaEtt pågår Iöppnaatt

riktlinjersektorn skall tillämpaden offentligaatt gemensammager
för hur standarder skall användas. kan gälla elek-olika Detta t.ex.
troniska inkl. order, faktura och priskatalog,meddelanden men

rättsliga kraven.också säkerhetsstandarder uppfyller de Dessasom
elektroniska identitetskort, adresstandard ochexempelvisavser

bekräftelserutiner.
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ÖvervägandenlO.2.2 och förslag

Enligt direktiven för vår utredning skall och bedöma iöverväga
vilken mån resultatet projektet elektronisk handel kan till-av om
godogöras den statliga inköpssamordningen föreslå vilkasamt
eventuella åtgärder bör vidtas.som

Vi kan inledningsvis konstatera projektarbetet fortfarande äratt
i intensivt utvecklingsskede och färdiga lösningarännu inteett att
finns. Leverantörerna skall under uppfyllt villko-år 1998 hasenast

i kravspecifikationen. konstaterarVi också de s.k. vägvisar-attren
projekten få till antalet och huvudsakligen koncentreradeännu är
till kommunsektorn. Därför saknas tillräckliga förerfarenheter att

bedömningar statligaden sektorn. följandegöra Vi görom
överväganden i vilken mån projektarbetet kan tillgodogörasom
den statliga inköpssamordningen.

De bärande principerna för utvecklande stan-av gemensamma
darder och rutiner projektet redovisar gälla ävensomm.m. avses
för den statliga sektorn. Projektet syftar till uppnåytterst att
förenklingar effektivitetoch ökad i upphandlings- inköps-och
arbetet, förbättraockså ekonomistyrningen underlättaochattmen
ekonomiadministrationen. striderDetta inte denpå något sätt mot
inriktning bör gälla för effektivare statlig inköpssam-som en
ordning. det såSnarare standarder och rutinerär att gemensamma
för den statliga inköpsverksamheten i sig ökar samordningen och
underlättar möjligheterna vidareutveckla samordningsinsatser-att

na.
Vi vill också peka elektronisk handel samlingsbe-äratt ett

i vilket ingår strukturerade handelsmeddelanden i elektro-grepp
nisk form för beställning, order och faktura. Meddelandent.ex.

automatiskt och sänds mellan beställare och leve-genereras
inbegriperDet angränsande hur data-rantörer. även processer om

baser delas och utnyttjas, liksom elektronisk dokumenthantering
och i övrigt utnyttjande fax, röstmeddelanden oche-post samt av
telefon.

hög grad handlar elektronisk handel förändringl om av ar-
betsorganisationen i stället för endast införande teknikruti-av nya
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Även detta ligger i linje med vad bör gälla för effekti-ner. som en
statlig inköpssamordning.vare

För närvarande antalet vägvisarprojektär inom den statliga
Förvaltningen mycket få. Flera kommuner har valt börja pi-att en
lotverksamhet elektroniska rutiner för inköp Dessaom av varor.
inköp i första handrör med standardiserat utbud,ett t.ex.varor
livsmedel, och kontorsmaterial. Dessutom gäller deannatpapper
sådana fall där leverantörer haft intresse och möjlighet installe-att

den elektroniska utrustning behövs.ra som
Ytterligare vägvisarprojekt behöver skapas inom den statliga

förvaltningen för tillräcklig erfarenhetsåterkoppling, ävenatt ge en
vad gäller statlig verksamhet. ligger inomDet Toppledarforums

bedöma sådana projekt skallatt startas.ansvar om
Konkurrensverket har i sin pekat och1997:3 smårapport att

medelstora företag kan ha svårt sig till den tekniskaatt anpassa
Ävenutvecklingen beträffande elektronisk handel. bördetta upp-

märksammas i projektarbetet.
Vi den bedömningengör ordningsföljden börsammantaget att

först införa de förändrade och rutiner ingårattvara processer som
i projektarbetet innan går vidare med vidareutvecklingman en av
den statliga inköpssamordningen i de delar berör elektronisksom
handel. nivåDen elektronisk handel kan medföra inne-nya som
fattar användande elektroniska rutiner ochett av gemensamma
standarder andra utgångspunkter för bl.a. uppgiftsinhämt-som ger
ande och informationslörinedling den statliga inköpsverksam-om
heten finns förän närvarande.som

säkerställaFör de insatser sker inom projektet föratt att som
elektronisk handel utnyttjas effektivt i den fortsattasättett stat-
liga inköpssamordningen, också för medverka till såda-att attmen

impulser kan underlätta den statliga samordningen beaktasna som
i projektarbetet, bör den centrala samordningsfunktionen aktivt
följa projektets arbete. Därvid bör Konkurrensverkets påpe-även
kande vikten fortsatt satsning information till de småom av en
och medelstora företagen elektronisk handel beaktas, samtidigtom

datasystem inom området bör utformas konkur-så attsom m.m.
inte begränsas.rensen
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Miljöanpassad offentlig11

upphandling

Bakgrund11.1

har i olika sammanhang uppmärksammats den offentligaDet att
upphandlingen kan och bör användas medel för uppnåett attsom
miljömål. fråga bl.a. i bilaga till års ekono-Denna 5 1997tas upp

Ekologisk håll-miska vårproposition i regeringens skrivelsesamt
barhet 1997/98: lämnades till riksdagen i september 1997.13 som

medlemsländer preliminärt kommitharEU:s överens attom
miljö-reglerna för offentlig upphandling sågöra översyn attaven

hänsyn i utsträckning vid tillämpningen.större tas

Olika initiativ för miljöanpassning11.2

Under innevarande har påbörjats för introdu-år pilotprojekt attett
statliga myndigheter.miljöledningssystem hos utvalda Av-25cera

sikten skall efterfrågabl.a. statliga myndigheter aktivtär att pro-
dukter, och utformats med hänsyn till miljö-tjänstersystem som
och resurshushållning. skall utvidgas under våren 1998Projektet
till omfatta fler statliga myndigheter.att

Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och har iNOU rap-
redovisatOffentlig med miljöhänsynupphandling 1995porten

miljökrav upphandlingbl.a. de ställas vid offentlig medkansom
hänsyn till svårtEG:s regler konstateras detoch LOU. Det är attatt

miljökravtolka reglerna upphandlingsområdet vad vilkapå gäller
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för närvarande kan ställas. Rättsfall saknas dessutom dessaisom
frågor.

Konkurrensverket pekar i sin på det1997:3 svårtärrapport att
utforma korrekta förfrågnings- eller anbudsunderlag gäl-enligtatt

lande regler. upphandlingenvid går gällandeKrav utöversom
regler miljöområdetpå kan medföra minskat antal anbudsgivare
och dålig konkurrens, eftersom småföretag har svårare klaraatt
sådana krav företag.än stora

Verket framhåller också regler torde innebära vidEU:satt att
varuinköp kan miljökrav kopplas till egenskaper ochvarans euro-
peisk standard. kan dock inte tillåtet i anbuds- ellerDet attanses
förfrågningsunderlaget med miljökrav knutna tillta varans pro-
duktionsprocess. Verket betonar emellertid rättsläget oklart.äratt
Verket föreslår statsmakterna bör förtydliga de miljökravatt som
kan ställas vid offentlig upphandling med hänsyn till upphand-
lingsreglerna verka för reglerna följs. regelbundetEttävensamt att
arbete bör ske med hänsyn till utvecklingen inom såväl upphand-
lings- miljöområdet.som

Erfarenheter från Danmark11.3

de danska bestämmelserna för offentlig upphandling har införtsI
regel statliga myndigheter vid sin upphandling skall vägaatten

miljöaspekter pris- och kvalitetsfrågor.i gradsamma som
miljöaspek-den centrala inköpssamordningen tillI attmanser

löpandemed i ramavtalen. bevakar ocksåManter tas att ett sam-
kriteri-med energimyndigheterna sker såarbete miljö- och att nya

upphandlingsunderlagenoch anvisningar från dessa inarbetas ier
och beaktas vid utvärderingen.

miljöarbetetMiljöaspektema i upphandlingen områden:rör tre
leverantören, miljöarbetet producenten och produktenshos hos

ligger hur leverantörer ochmiljöegenskaper. detta bl.a. fråganI
miljö-producenter arbetsmiljöarbetet, inkl. användandedriver av

återanvändningsmöjlighe-farliga råvaruförbrukningämnen, samt
ter.



SOU 1997:130 73

miljöarbetetI pekas viktenpå löpande samarbete medgottav
producenterna, leverantörerna, miljömyndigheterna och de statliga
inköparna. samarbeteDetta underlättas den ständiga förbätt-av
ringen informationsutbytet, inte minst i elektronisk form.av

överväganden11.4 och förslag

Enligt vår mening bör frågorna miljöanpassning ökadom ges
uppmärksamhet vid statlig upphandling. centrala myndighetDen
vi föreslår bör för samordningen de insatser krävs Försvara av som

miljöaspekterna skall beaktas vid statlig upphandling. Detatt an-
kommer därvid centralapå den samordnaren i samverkan medatt
NOU bl.a. bedöma lämpligheten ytterligare reglering dessaav av
frågor och så erfordras lämna förslag till regeringen sådanaom om
åtgärder.
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12 Vissa konsekvensredovisningar

12.1 Möjligheter till besparingar

detta betänkandeI redovisar vi vårt förslag till principlösning för
den statliga inköpssamordningen. Vi föreslår den centralaatt sam-
ordningsmyndigheten bl.a. fåbör lämna lösningaransvaret att
de övriga frågor vårt uppdrag innehåller och berörs i vårsom som
principlösning, inte kan utvecklas Detnärmaremen som av oss.
gäller i första hand frågor knutna till konkret upphandling, t.ex.
vilken inköp bör samordnas eller inom vilka verksam-typ av som
hetsområden den besparingspotentialen kan finnas. Förstörsta när-
varande saknas nämligen i väsentliga delar detaljerad information

utnyttjandet ramavtalen. vissahar dock lämnatRRV över-om av
siktliga uppgifter redovisas i avsnitt 2.2.som

För bedöma de möjligheter till besparingar kan uppståatt som
följd våra förslag kan endast vissa överslagsberäkningarsom en av

i principDessa karaktär de beräkningargöras. är sammaav som
sinRRV gjorde i år 1994.rapport

de förslag vi förstaAv lämnar torde i hand förslagetsom om en
förbättrad central samordningsfunktion leda till besparingsmöjligu

Ävenheter. de upphandlande myndigheternas skyldighet att rap-
inköp vid sidan ramavtalen kan leda till besparingar.portera av

För uppskatta besparingsmöjlighetema kan följandeatt anta-
ganden utnyttjandetDet nuvarande ramavtalen uppgår tillgöras. av

miljarder kr4 år lågt finns vidare potentialräknat. Det attper en
träffa ramavtal det ramavtalsut-innebär sammanlagdaattnya som
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nyttjandet blir miljarder kr. detta skulle leda till lägre6 Om 10 %
inköpspris kan besparingen bli miljoner kr. med200 Hänsyn tas
dessa antaganden till myndighet skulle få rabatter ävenatt utanen

tillämpa ramavtalen.att
Vi bedömningen detta försiktig uppskattninggör äratt en av

besparingspotentialen. dessutom ytterligare be-kanMan attanta
sparingsmöjligheter ifinns inköpskvantiteter kan garanterasom
förväg.

kostnaderna förVi kan konstatera de avgiftsfinansieradeatt
den jämförasFöreslagna centrala samordningsnivån inte kanav oss
med de besparingar förslag kan uppskattas leda till.vårasom

efterfrågas ipreciserade besparingsberäkningarDen typ somav
direktiv uppgift för den centrala samordningsni-våra bör vara en
Möjligheterna precisa beräkningar ökarvån. göra ettatt ommer

tillgängligt.uppfoljningssystem för ramavtalshanteringen finns
naturlig uppgift för denBesparingsberäkningar för övrigtär en

väljas läm-centrala samordningen produktområden skallnär som
sig för samordning.par

kommittédirektiven12.2 generellaDe

direktivbeakta de generellaEnligt direktiven skall utredningen
regionalpolitiskaåtaganden,gäller offentligaprövaatt omsom

jämställdhetspolitiska konsekvenerkonsekvenser, redovisaattom
detför brottsligheten ochredovisa konsekvensersamt attom

brottsförebyggande arbetet.
dessakonsekvenser iVi bedömer förslag inte får någravåraatt

bärandeväsentligt detavseenden. förslag bygger i allt påVåra
statligsamordningenfinns vidför närvarandemönster avsom

effektivi-till ökadleder enligt meningupphandling. Förslagen vår
förändradetill ochinom det befintliga äntet systemet nyasnarare

ii första handförhållanden sådana konsekvensermed avsessom
de direktiven.generella
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Bilaga l

f?
WW

Kommittédirektiv W

Dir.
Effektivare statlig inköpssamordning 1997:72

Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 1997

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall föreslå för statlig inköpssamordningett nytt system
innebär den samlade statliga upphandlingen blir effektivare förattsom än

närvarande. Inriktningen den fortsattainköpssamordningen skall överva-av
Behovet reglering frågor finansiering de områdengas. samt någraav ärom av

Ävenskall belysas. organisationen samordningsfunktionensom samtav
behovet stöd for denna funktion och för de upphandlande myndigheternaav
skall utredas.

Utredaren skall vidare trágornågra med anknytning till inköpssamord-pröva
ningen. En sådan fråga och hur resultaten från projektToppledarforumsär om

elektronisk handel kan till godogöras inköpssamordningen. Andra frågorom
hur den föreslagna modellenär för inköpssamordning i framtiden kan tänkas

klara förändringar i EG:s upphandlingsregler och utvidgning till devad en
kommunala och landstingskommunala områdena kan innebära.
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Bakgrund

Den ollentliga upphandlingen i Sverige tillstyrs delenstörsta lagenav1992: 1528 olleutlig upphandling, EGzsom rattssystem på området samt
överenskommelscn ollentlig upphandlingom Government Procurement
Agreement inom för WTO. l-"iärnärvaranderamen sker omarbetningen avlagen. l framtiden kan det bli aktuellt med ytterligare anpassningar avupphandlingsreglerna bla, med anledning Europeiska kommissionensav
grönbok på upphandlingsområdet och Svenska kyrkans konstitutionella
förändring.

I samband med lagen otlentligatt upphandling tillkomom inrättades enmyndighet, Nämnden för otTcntlig upphandling NOU. Myndigheten fick bl.a.
i uppgift informeraatt lagen och tillsynom att utöva den offentligaöver
upphandlingen inklusive inköpssamordningen.Man fick också i uppdrag att
verka för effektivare offentlig upphandling.en Regeringen har för avsikt attinom den framtidennånnaste även behovetöver bl.a. information,se av
rådgivning och tillsyn inom för LOU och därmedramen NOU:s roll ochpröva
uppgifter.

Den totala statliga inköpsvolymcn uppgick under budgetåret 1994/95 till ca150 miljarder kronor llältteu inköpen tjänster medan investeringarav ochvar
vamköp svarade för Vissa inköpresten. samordnades Därigenom uppnåddes
fördelaktigare villkor dels för den upphandlande myndigheten dels för staten

helhet. Samordningensom tillgår så antalatt myndigheterett med stora
inköpsvolymer vissa produkter eller tjänsterav sk. timktionsansvariga
myndigheter träffar ramavtal pris, leveransvillkor medom sinamm.leverantörer. Andra myndigheter kan sedananvända sig dessa avtal vid sinaavinköp. Av den totala upphandlingen 150 miljarder kronor utgjorde 6
miljarder kronor upphandling ramavtal. Därutöver förekommer vissgenom
samordning mellan statliga på regional och lokal nivåorgan mellansamt stat
;kommmer och landsting.

En översyn upphandlingsreglemaav inompågår Branschsaneringsutredningen
Ju 1995:1 Utredningens syfte bättre kunnaär förebyggaatt ekonomisk
brottslighet tilläggsdirektiv 1997:29, Arbetet skall redovisas före utgången

juni 1997.av
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Problem med nuvarande system

Vissa myndigheter samordnar på initiativ sina inköpeget med andra
myndigheter. För bättre kunnaatt utnyttja de möjligheter samordnade inköp

krävs dock centralger samordningsfunktionen i staten.

Den centrala samordningen utförs för närvarande Riksrevisionsverketav
RRV med hjälp de funktionsansvariga myndigheterna.av Den ingår dock
inte längre bland RRVzs instmktionsenliga uppgifter. Verksamheten drivs
därför endast i begränsad omfattning. RRV lämnade 1994 tillrapporten
regeringen med förslag till effektivare inköpssamordningen begäransamt en

RRV:s uppgifteratt inom området skulle upphöra.

Den nuvarande inriktningen och omfattningen den centrala samordningenav
medför vissa problem. Bland det sannoliktannat är så de befintligaatt
ramavtalen inte täcker alla produkt- och tjänsteomráden kansom vara
angelägna inrymma inomatt samordning. Den besparingspotentialen somfinns samordnade inköp blirgenom därför inte utnyttjad i tillräcklig utsträck-
ning.

Utgångspunkter för uppdraget

Det övergripande målet för utredaren verka förar deatt statliga inköpenatt
effektiviseras. Detta skall i första hand ske det statliga förattgenom systemet
inköpssamordning utvecklas. Därigenom kan den befintliga besparingspotenti-
alen tillgodogöras på bättreett försätt än närvarande. Ramavtalen bör iäven
fortsättningen utgöra centralt inslagett i den statliga inköpssamordningen.

En utgångspunkt för arbetet är samordningenatt skall frivillig och denattvara
i första hand skall finansieras avgifter. Uppdraget omfattargenom primärt
samordning inköp i statlig verksamhet.av Utredarens överväganden skall

bakgrundgöras statensmot intressenatt helhetav skall tillgodoses.som
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Uppdraget

Uppdraget består delar. Utredarentvå skall för det första föreslå modellav en
för statlig inköpssamordning möjliggör väsentligt högre andelattsom en av
den statliga upphandlingen kan samordnas j åmfört situation.med dagens I ett
andra skall utredaren antal frågor förknippade med samord-steg pröva ett en
nad statlig inköpsverksamhet.

modellEn för den statliga inkápssamordningen

Lltredaren skall analysera vilken inköp dvs. vilkabör samordnas,typ av som
och tjänster inkl. sig förentreprenadtjänster lämpargrupper av varor som

upphandling inom statligaden lörvaltningen. kunnaFör attgemensam
åstadkomma detta utredarenmåste också precisera medvad bör avsessom

i detta sammanhang, dvs vilka upphandlande enheter samordning skallstaten
omfatta myndigheter, affärsverk, statliga bolag stiñeleroch etc,-

Hittills har ramavtalen främst särskiltskall därförUtredarenavsett varor.
bedöma möjligheterna öka inköpssamordningen gäller tjänster.detatt nar
Utredaren skall också belysa hur miljöhänsyn videfter ökadesträvan
upphandling och tjänster kan underlättas inköpssamordning.av varor av en

Även inköpssamordningen i princip finnasskall frivillig kan detom vara
behov i avseende reglera denna. sinanågot Utredaren skall vidatt över-av
väganden behovet reglering miljöaspekterbeakta konkurrens- ochävenom av

den statligapå upphandlingen. viss ibelysasOm reglering föreslås skall det
vilken grad denna kan påverka samordningens omfattning.antas

Numera offentligaden upphandlingen till regel-väsentlig del EG:sstyrs av
verk. Frågan i vilken utsträckning dessa statligaregler påverkar denom
inköpssamordningen skall därför analyseras.

Utredaren skall föreslå hur inköpssamordningen, dvs. såväl upphandlingen av
ramavtal själva samordningsfunktionen, skall finansieras. Inledningsvissom

detkan bli nödvändigt med viss anslagsfmansiering. Utredaren bör överväga
hur sådan anslagsfinansiering kunnaskulle utformas. uppbyggnadssta-Efteren
diet det meningen inköpssamordningen i sin helhet skall finansieras medär att
avgifter från leverantörer myndigheter Utredareneller något satt.annat



81SOU 1997:130

skallbetalningarnahurskall beräknasskall föreslå hur avguLma samt
hanteras tekniskt

denorganisation förverksamhetstomi ochförslag tillUtredaren skall lämna ny
nuvarandedetvidarestatliga Lltredaren skallinköpssamordningcn. överse

bedömsdetmyndigheter och,funktionsansvarigamedsystemet varaom
innebära.börprecisera vad dettai framtiden,ändamålsenligt även ansvar

mellanuppgifterochrollertill fördelningDetta innefattar förslag av
samordningsftutktionencentralafunktionsansvariga myndigheterna och den

olikadeinomfunktionsansvarfråganoch vilka myndigheter börsomom
fungerandevälfinnaviktigtverksamhetsontradena. mycketDet attär

samordningsfunktionenmyndigheter och den centralasamarbetsformer mellan
inköpssamordningmedför anslutning tilluppnå sa systemet somatt storen

möjligt.

effektivtutförasFör den inköpssamordnmgen skall kunna sättstatliga ettatt
aktuellainlbimationsdatabascrbehövs kan gällastöd olika slag. Det överav

upphand-lingensfaktiskafölja denramavtal eller för kunnasystem att
tillförslagoch lämnainriktning Utredaren skalloch omfattning. överväga

behövas.kommavilket tekniskt stöd kan bedömas attsom

utbyggdförslagenövewagandena ochUtredaren redovisaskall hur om en
styrpiinciperdecentraliseradetill deinköpssamordning förhåller sigstatlig

statsförvaltningen.inomgällersom numera

länder.andraiInköpssamordning inom statlig verksamhet förekommer även
förhållanden påutländskadärför inhämta erfarenheterUtredaren skall av

området.

helhetbesparing förmöjligheterna tillUtredaren skall uppskatta staten avsom
delhuruppskattning skallförslag fram. En storde läggs görasäven avavsom
vilkasamordnatskeförväntaspraktiken kande statliga inköpen i samtsom
inomundersökaocksåskallUtredarenbesparingar därvid kan uppnås.som

filmas.förefallerbesparingspotentialcnstörstadenvilka verksamhetsområden

Övriga inköpssamordningensamband medfrågor iövervägaatt
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För drivs förnärvarande projekt elektronisk handel inomett ramenom
Toppledarforum. Avsikten kotnmunikationsprocessenmed detta helaatt
mellan elektroniskt.köpare säljare framtidoch i skall kunna hanterasen
Projektet involverar ochsåväl de statliga kommunermyndighetema som
landsting. projektUtredaren skall dettaundersöka i vilken resultatetman av

tillgodogöraskan den statliga inköpssamordningen föreslå vilkasamt even-
tuella åtgärder vidtas.börsom

imodell för inköpssamordning föreslåDen utredaren skallinom staten som
uppdragets första ramavtal. Idel i medallt väsentligt ett system enavser
framtid kandet inte inköpotänkbart former samordnadeandraär att även av
bli intresse, Exempelbl.a. beroende regelverk. påutvecklingen E615av av
detta olika direktupphandlingar, lagerhállning hos leverantörerär etc.typer av

samordningsuppgiñerUtredaren skall därför vilka andraöverväga typer av
den föreslagna framtidsper-samordningsñtnktionen ikan tänkas ettsom

spelaiv.

skallEn tänkbar utveckling inköpsmodell utredarenden statligaannan av som
föreslå ikommuner deltaroch landsting i framtid systemet.är att även en

vilkaUtredaren skall belysa ochvilka konsekvenser skulle kunnadetta
denanpassningar skulle behöva vilka konsekvenserFrågangöras.som om

skulleökningen utvecklingavsevärda upphandlingsvolyrnen sådanav som en
innebära, bl.a. för och medelstora företag, skall särskilt belysas. Ensmå annan

tillfråga i detta sammanhang möjligheterutredaren bör fundera över ärsom
och konsekvenser utanför landetssamordnade inköp sigsträckerävenav som
granser.

för pilotprojektetInom förvaltning" harMiljöledningssystem i statligramen
myndigheter25 fatt i ocksåuppdrag införa miljöledningssystem och attatt

redovisa frågor kring miljöanpassning Pilotprojektetsin upphandling. pågårav
under hela projekt.1997. Utredaren bör samla erfarenheter från dettaäven

Utredningsarbetet

den denSenast oktober skall principlösning förl 1997 redovisautredaren en
statliga inköpssarnordningen. lämnaVid tidpunkt skall utredarensamma
antingen färdiga lösningar eller,innehållerde övriga frågor uppdragetsom
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i den detta inte visatman sig möjligt, redovisa hur dessa problem bor hanteras
vidare,

Eftersom inköpssamordningen i lonsättningen skalli huvudsak skeäven på
frivilli bör utredaren samråda med funktionsansvarigavag myndigheter ochg

med andra myndigheter haraven centrala gifter området. Utredarensom upp
bör samråda med Branschsaneringsutredningenäven Ju 1995:1 l.

Utredaren skall beakta direktiven till samtliga kommittéer och särskilda
utredare offentliga dir.åtaganden 1994:23,att redovisningprövaom om av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, jämställd-redovisaattom
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 123 redovisa konsekvensersamt attom
för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Finansdepartementet
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Bilaga 2

Inköpssamordning i andra länder

Danmark

Den statliga inköpssamordningen i Danmark sköts aktiebo-ettav
lag ägs och kommunerna, Statensstaten Kommunernessom av og
Indkøbs Service A/S Indkøbs Service. Inköpssamordningen sker
på frivillig grund och verksamheten drivs helt kommersiellt.

De statliga och kommunala inköpsorganisationema gick sam-
i det nuvarande bolaget år 1994. På det statliga området drevsman

inköpssamordningen dessförinnan i myndighetsform. Efter samgå-
endet har verksamheten expanderat kraftigt, i synnerhet det
kommunala området.

Grunden för verksamheten abonnemangssystemär ett som ger
tillgång till servicepaket med ramavtal ochett rådgivning. Ram-
avtalen täcker 85 avtalsområden med omkring 300 leverantörer.
4 500 offentliga har tecknat abonnemang.organ

De samlade offentliga inköpen uppgår till 90 miljarder danska
kronor. Inköpen på de produktområden bedöms kunnasom vara
lämpade för ramavtal uppgår till miljarder15 kr. Omsättningen på
ramavtalen hos Indkøbs Service uppgick till 2,3 miljarder kr under
år 1996. harDen fördubblats under den tid bolaget funnits till.

Indkøbs Service finansierar verksamheten abonne-genom
mangsavgifter och provisioner de gjortsavrop som ram-
avtalen. Provisionsandelen i genomsnitt 0,8 %utgör avropen.

Bolaget har gjort omfattande satsningar i elektroniska inköps-
och elektronisk handel. driversystem Man aktivt frågoräven om

miljöhänsyn vid upphandlingen se avsnitt läven 1.3.
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Norge

myndighetsform.iskerinköpssamordningen i NorgestatligaDen
forvaltnings-del Statenssköts StatskjøpDen är avensomav

olikatecknaStatskjøpuppgifterna förtjeneste. viktigaste ärDe att
anskaffnings-imyndigheterrådramavtal attsamttyper geav

processen.
norskamiljoneranslagsfinansierad 6heltVerksamheten är

myndig-förkostnadsfridärförRådgivningenår l996.kronor är
heterna.

årli-miljard kronorförinköp lmyndigheternastatligaDe gör
ramavtalen. Utnytt-volymoberoendedemotavropgenomgen

drivmedel,ochbrännoljamed undantagfrivilligtjandet är som
tecknats.vilka avtal harmedhos de leverantörerupphandlasmåste

samordnadeformsärskildutvecklatStatskjøp har även aven
dock inteinköpsvolymer. Depreciserade görsförvägmed iinköp

årsomsätt-sammanlagdaramavtal. Dendär det finnsområden
kr.miljard Deuppgår till 1inköpsamordnadeningen för dessa ca

inköpsform. Dei dennaregel intedeltar imindre myndigheterna
kravspecifikationernatilldock tillgångfår m.m.

Finland

isköttstidigareinköpssamordningen harfinska statligaDen myn-
1995årbörjaninköpsorganisation. Icentraldighetsform avav en

bilda-Hansel ABHandelshusetochverksamhetenbolagiserades
personalminskning. Bo-kraftiggjordesdärmedsambanddes. I en

helägtlaget är staten.av
offentligadenhelatjänster tillochproduktersinaHansel säljer

Årsom-kommuner.bolag och tillstatligatillsåledessektorn, även
mark.miljarderstorleksordningen 10isättningen är

and-i debetydelsefulllikainteRamavtalsverksamheten är som
bolaget attställetländerna.nordiska l storasatsar geresurserra

Logistik-anskaffningsprocess.i derastill myndigheternastöd
verksamheten.icentraladärförfrågor är
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Utmärkande för den finska inköpssamordningen har sedan
länge varit med centralett anskaffningsystem Dessa harav varor.
lagrats hos den centrala inköpsorganisationen och därefter distri-
buerats till myndigheterna. För närvarande 15 %passerar ca av
inköpsvärdet det centrala lagret. Andelen minskar dock.

Nederländerna

Den centrala inköpssamordningen i Nederländerna utförs ettav
statligt helägt bolag, N.V. Nederlands Inkoopcentrum NIC. Före
år 1990 drevs verksamheten i myndighetsform. Upphandlande
myndigheter i vissa fall tvingade köpa denvar att varor genom
centrala inköpsorganisationen.

Rådgivning i anskaffningsprocessen hos myndigheterna är en
viktig del verksamheten. Kunderna finns både inom ochav utom
den offentliga sektorn.

NIC säljer kontors- och undervisningsmaterielt.ex.varor, samt
arbetskläder. Delar försäljningen centrallager.av ett stortpasserar
NIC utför tjänster,även bevakning, fastighetsunderhåll,t.ex. städ-
ning och catering.

NIC erbjuder dessutom finansiella tjänster myndigheterna
och andra kunder. Man har utvecklatt.ex. särskild formen av
ramavtal, innebär NIC betalningsansvaretövertaratt vidsom leve-

Kunden faktureras därefterransen NIC.av varan. av
Den totala verksamheten omsluter miljarder4 floriner.ca
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