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Redegørelse vedrørende Beretning nr. 13/05 om staten som indkøber

Rigsrevisionen har i Beretning nr. 13/05 i forbindelse med en undersøgelse af staten som

indkøber fundet, at staten ikke i tilstrækkelig grad erhverver varer og tjenesteydelser under

hensyntagen til sparsommelighed.

Endvidere har Rigsrevisionen fundet, at Finansministeriets initiativer har været medvirkende til at

effektivisere indkøbsområdet, men at ministerierne fortsat har mulighed for at effektivisere der

indkøbsvirksomhed.

Jeg kan hertil oplyse, at Videnskabsministeriet allerede i 2005 iværksatte betydelige ændringer

med hensyn til indkøbsproceduren, hvorfor konklusionerne vedrørende elektronisk indkøb og

anvendelse af Skikindkøbsaftaler ikke vil være dækkende for ministeriet, og at prisundersøgelsens

resultat ikke er retvisende for Videnskabsministeriets vedkommende.

For så vidt angår den manglende udnyttelse af muligheden for at digitalisere indkøbsprocessen

skyldes dette primært problemer med funktionaliteten i Gatetrades elektroniske

faktureringssystem. Problemerne er først blevet løst i foråret 2006, men på grund af

strukturændringerne i ministeriet vil systemet først kunne tages i brug i efteråret 2006.

Jeg er i øvrigt enig i, at det statslige indkøb skal effektiviseres mest muligt, og at staten i endnu

højere grad skal drage fordel af sit samlede indkøbsvolumen. Derfor støtter Videnskabsministeriet

aktivt det indkøbssekretariat, som i foråret 2006 er blevet etableret i Finansministeriet. Udover

deltagelse i den styregruppe, som fastlægger de overordnede retningslinier for

indkøbssekretariatets arbejde deltager Videnskabsministeriet i de fire arbejdsgrupper

(varekategorigrupper), som inden årets udgang, skal forberede et samlet og dermed mere effektivt

statsligt indkøb inden for blandt andet pc-arbejdsstationer, kontormøbler og inventar.

Endvidere er der med virkning fra 2006 ændret i indkøbsproceduren i Videnskabsministeriets

koncern, som udover departementet omfatter IT- og Telestyrelsen, Forsknings- og

Innovationsstyrelsen samt Universitets- og Bygningsstyrelsen, således, at alle indkøb, i det

omfang det er muligt, skal ske via SKI's rammeaftaler og dernæst Den Offentlige Indkøbsportal

(DOIP).

Endelig skal det nævnes, at der i efteråret 2006 opslås en stilling som koncernindkøber i

Videnskabsministeriet. Det er hensigten, at koncernindkøberen skal medvirke til at effektivisere

indkøbet yderligere samt yde rådgivning til ministeriets øvrige institutioner. Derudover skal

koncernindkøberen fungere som bindeled og kontaktperson i forhold til Finansministeriets centrale

initiativ på indkøbsområdet.

Nærværende redegørelse er tillige fremsendt til Rigsrevisionen.
 
Med venlig hilsen

Helge Sander


