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NHOs hovedsyn på statlige fellesavtaler

• Legge til rette for at SMB får delta i konkurransen.

• Solid kompetansesenter.

• Brukerråd hvor leverandører er representert.

• Samordningsenheten finansieres over statsbudsjettet.

• Aktiv bruker av elektronisk verktøy.
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Historikk
• St. meld nr 36 Det gode innkjøp (2008 -2009).
• 2011- NHO klager på ulike statlige etater da det utlyses konkurranser kun for 

landsdekkende hotell.
• 2013- Arbeid fra en interdepartemental arbeidsgruppe som utreder muligheten for 

samordnet opptreden. Arbeidet ferdigstilles med følgende begrunnelse.
Hovedbegrunnelse for samordning: potensiale for besparelse hos oppdragsgiver og leverandør gjennom 
bedre betingelser og lavere priser, samt bedre oppfølging av leverandørene og kontraktene.

• 2013 – Høring. NHO avgir høringssvar.
• 2017 – DN 17. april 2018 Konkurransedirektør Lars Sørgards kronikk hvor han 

beskriver utfordringene ved sentrale rammeavtaler.
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Sentral organisering – ansvar samles
• Stordriftsfordeler ved større anskaffelser, kompetente, 

økonomiske, juridiske og innkjøpsfaglige vurderinger.

• Gode prosesser
• Balanserte avtalevilkår
• Dialog og samarbeid er nødvendig
• Kompetanse
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Sentralisering av innkjøp
• Kunnskap om markedet

• Profesjonalisering

• Dialog
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Konsekvenser - fordeler
• Mer effektiv organisering og oppgavefordeling

• Oppfølging av hensyn til miljø og samfunnsansvar, innovasjon, 
SMB og beredskap.

• Elektroniske løsninger gir mere effektive innkjøpsprosesser, 
rapportering og styrke etterlevelse av anskaffelsesregelverket.

• Styrket regelverksetterlevelse.
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Konsekvenser - ulemper
• Kunnskap om markedet.

• Favorisering av bestemte kunder.

• Risiko for konkurransevridning.

• Vinningen går tapt.
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Effektivitet er ikke bare å spare penger.
• Samarbeid mellom Sykehusinnkjøp, Difi, NHO og NHO Reiseliv.
• Samfunnsregnskapet

• Gi brukerne bedre og mere effektive løsninger
• Verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge

Takk for meg.
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