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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/2008 Inköp och
upphandling – strategi, mål och resultat
Landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt nedan samt att för egen del
besluta
att ta initiativ till en förbättring av formerna för styrning och uppföljning av
landstingets upphandlingsverksamhet genom att inom
förvaltningsorganisationen tydliggöra ansvaret för uppföljning av
upphandlingspolicyn
att utveckla upphandlingsbokslutet genom att utarbeta
landstingsgemensamma indikatorer och nyckeltal som är knutna till
landstingsfullmäktiges upphandlingspolicy
att utveckla de strategiska bedömningarna vid upphandlingar av ny
medicinteknisk utrustning genom att en medicinsk företrädare förstärker
ledningen av samverkansgruppen
att uppmana nämnder och styrelser att tillämpa gemensamma
uppföljningssystem för inköp och upphandling.

Revisorernas granskning visar att vi tyvärr inte tillräckligt aktivt har säkerställt att
mål och riktlinjer givna i landstingsfullmäktiges upphandlingspolicy tillämpas i
nämnder och styrelser.
Landstingsstyrelsen har en grundläggande roll att leda och samordna
förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. Uppsiktsplikten anges i landstingsfullmäktiges reglemente
för landstingsstyrelsen och av landstingsfullmäktiges reglemente för
internkontroll framgår att styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att
det finns en god internkontroll i hela landstingskoncernen.

Med hänsyn till de stora värden som omsätts i upphandlingsverksamheten (24
miljarder kronor 2008) är det viktigt att vi omgående tar initiativ till förbättringar.
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Ett sätt att förbättra styrningen skulle kunna vara att utveckla upphandlingsbokslutet genom att utarbeta landstingsgemensamma indikatorer och nyckeltal
som är knutna till fullmäktiges upphandlingspolicy för att på olika sätt följa upp
upphandlingsverksamheten. Sådana indikatorer skulle kunna utgöra ett stöd för en
utvecklad intern kontroll i nämnder och styrelser och även kunna användas för
sammanställningar och analyser på övergripande nivå.
I landstingsfullmäktiges upphandlingspolicy anges att nämnder och styrelser bör
underlätta för små och medelstora företag att få ingå avtal med landstinget.
Landstingsstyrelsen kan nu konstatera att företrädare för nämnder och styrelser
har skilda uppfattningar kring de legala förutsättningarna att ta sådana hänsyn.
Lagstiftningen som sådan kan dock inte gärna sägas förbjuda ett förfrågningsunderlag som utformats i syfte att underlätta för anbudsgivning från små och
medelstora företag så länge denna utformning inte står i strid med de bakomliggande EG-rättsliga principerna. Det landstinget generellt kan göra är arbeta för
tydlighet och förenklingar i de administrativa delarna av förfrågningsunderlagen
vilket torde underlätta för anbudsgivning och underlätta för små och medelstora
företag.

