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Finansministeriet 

Den 9. august 2006

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes Beretning nr. 13 2005 om staten som indkøber

Jeg vil indledningsvist udtrykke min tilfredshed med, at Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning

om staten som indkøber. Det er vigtigt, at der løbende er fokus på det statslige indkøb.

Finansministeriet har selv i februar og marts 2006 gennemført en analyse af det statslige indkøb,

som på en række punkter er kommet frem til tilsvarende konklusioner.

Statsrevisoratet har ved brev af 27. april 2006 fremsendt Statsrevisoratets beretning nr. 13 2005

om staten som indkøber. Jeg tager Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger til

efterretning.

Det fremgår af beretningen, at Statsrevisorerne bemærker, at der ikke i tilstrækkelig grad udvises

sparsommelighed ved statens indkøb. Det fremgår endvidere, at Statsrevisorerne finder det

utilfredsstillende, at ikke alle ministerier yder en aktiv indsats for at effektivisere statens indkøb.

Rigsrevisionen anfører tre hovedpunkter i beretningens gennemgang af undersøgelsens

resultater:

”Staten erhverver ikke i tilstrækkelig grad varer og tjenesteydelser under hensyntagen til

sparsommelighed. Undersøgelsen har vist at myndighederne kan opnå besparelser ved i højere

grad, på forhånd, at forpligte sigt til at købe en vis mængde samt ved at koordinere og

standardisere deres indkøb”. 

    

”Ministerierne har fortsat mulighed for at effektivisere deres indkøbsvirksomhed, bl.a. ved at

koordinere indkøbene, digitalisere indkøbsprocessen og ved at sætte fokus på indkøbernes

kompetencer. Endvidere kan udarbejdelsen af relevant information vedrørende indkøbsområdet

medvirke til at styrke statens position som indkøber”. 

    

”Finansministeriets initiativer har efter Rigsrevisionens vurdering været medvirkende til at

effektivisere indkøbsområdet”. 

  

I det følgende vil jeg – under henvisning til § 18, stk. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber

m.m. – redegøre for de foranstaltninger og overvejelser som beretningen giver anledning til for

staten som indkøber. Min redegørelse omhandler således ikke bemærkninger vedrørende de

enkelte ministeriers indsats.

Først og fremmest har jeg med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen finder, at

Finansministeriet siden 2003 har taget flere initiativer, der har været med til at effektivisere statens

indkøbsvirksomheder.

Regeringen har med moderniseringsprogrammet og de tilhørende indkøbsvejledninger sikret en

række instrumenter til effektivisering og styrkelse af det decentrale indkøb. Det er vurderingen, at

initiativerne i vejledning om indkøbspolitikker og udbudspolitikker fra oktober 2003 har været

medvirkende til, at der – udover effektiviseringen – er sket en modning af de statslige

indkøbsvirksomheder.

Moderniseringsprogrammet har således været med til at bane vejen for en yderligere



effektivisering af det statslige indkøb i de enkelte institutioner og på tværs af ministerområderne.

Finansministeriet afsluttede i marts 2006 en analyse af det statslige indkøb, som i lighed med

Rigsrevisionens analyse påviste, at der kan opnås yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet

gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb.

Regeringen har derfor iværksat et indkøbsprogram, som skal sikre konkrete effektiviseringstiltag

udover effektiviseringen som følge af den fremtidige indkøbsstrategi.

Der er i den forbindelse etableret et indkøbssekretariat i Finansministeriet som i tæt samarbejde

med ministerierne bl.a. har til opgave at indgå nye indkøbsaftaler for hele staten på en række

fællesstatslige indkøbsområder. De fællesstatslige indkøbsområder er karakteriseret ved at have

en bred anvendelse i staten og omfatter således ikke ressortspecifikke indkøb som f.eks.

jernbanemateriel og forsvarsmateriel. De nye aftaler skal sikre standardisering, koordinering og

forpligtelse af det fællesstatslige indkøb.

Effektiviseringen af indkøbsområderne gennemføres i faser. Første fase, som i øjeblikket er under

gennemførsel, består af fire indkøbsområder (kontorvarer, kontormaskiner, PCer og kontormøbler)

omfattende et samlet indkøb i 2005 på i størrelsesordenen 1,2 mia.kr. Der vil på disse fire områder

blive indgået nye indkøbsaftaler pr. 1. januar 2007 på baggrund af udbud, som vil være

forpligtende for de statslige myndigheder. Der forventes betydelige besparelser som følge af de

nye indkøbsaftaler.

Indkøbsaftalerne indgås i samarbejde med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og

offentliggøres løbende på www.statensindkob.dk. Hjemmesiden er oprettet med henblik på, at

både brugere i staten og potentielle statslige leverandører løbende kan få informationer om

projektet, herunder de igangværende udbud.

De konkrete effektiviseringstiltag vil blive understøttet gennem udarbejdelse af en overordnet

strategi for det fremtidige statslige indkøb, herunder organiseringen.

I den forbindelse vil Finansministeriet i den kommende tid udarbejde nye reviderede

indkøbsvejledninger, som bygger videre på de effektiviseringstiltag, som allerede er gennemført.

Vejledningerne vil bl.a. omfatte øgede mål og resultatkrav til ministerierne og den organisatoriske

tilrettelæggelse af indkøbsvirksomhederne.

Denne redegørelse er også sendt elektronisk til Statsrevisoratet, ligesom der er sendt ét

eksemplar af redegørelsen til Rigsrevisor.
 
Med venlig hilsen

Thor Pedersen


