Beskæftigelsesministeren
Den 23. august 2006
Beretning nr. 13 2005 om staten som indkøber
Statsrevisoratet har i brev af 19. april 2006 fremsendt beretning nr. 13 2005 om staten som
indkøber. I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal jeg bemærke
følgende om de overvejelser og bemærkninger, som beretningen giver anledning til.
Jeg har noteret mig Statsrevisorernes bemærkning om, at der efter revisorernes vurdering ikke i
tilstrækkelig grad udvises sparsommelighed ved statens indkøb samt at det er utilfredsstillende, at
ikke alle ministerier yder en aktiv indsats for at effektivisere statens indkøb.
Jeg har taget det til efterretning, at Rigsrevisionen vurderer, at der er et betydeligt potentiale for
effektivisering af statens indkøbsvirksomhed samt at potentialet udnyttes ved, at de offentlige
institutioner skaber sig det bedst mulige overblik over markedspriser, anvender rammekontrakter
samt generelt holder sig orienteret på indkøbsområdet.
Jeg er meget enig i Rigsrevisionens anbefalinger med hensyn til hvordan effektiviseringer bedst
opnås.
Konkret er der på Beskæftigelsesministeriets område taget initiativ til at indføre en ny
indkøbsorganisation, der skal sikre en trinvis implementering af en centralt koordineret
indkøbsfunktion. Der arbejdes endvidere hen imod en digitalisering af behandling af fakturaer og
anvendelse af e-handel ved indkøb, ligesom indkøbernes kompetencer søges styrket ved at disse
blandt andet gennemgår Økonomistyrelsens nye indkøbsuddannelse, der netop har til formål at
understøtte en effektivisering af indkøbsprocessen.
Det er en del af Beskæftigelsesministeriets effektiviseringsstrategi, at SKI-rammeaftaler skal
anvendes, hvor det er muligt. Det er hensigten, at der med den øgede planlagte
professionalisering vil kunne sikres en fortsat vækst på ministeriets samlede omsætning på SKIaftaler med henblik på samlet set at opnå besparelser.
Rigsrevisionens beretning har ikke givet anledning til yderligere overvejelser og foranstaltninger i
Beskæftigelsesministeriet.
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