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Yttrande över Statskontorets rapport En ny
upphandlingsmyndighet (2010:23)
Ärendet
Finansdepartementet har berett Stockholms läns landsting tillfälle att
lämna synpunkter på Statskontorets rapport (2010:23). Rapporten utreder
och lämnar förslag på hur upphandlingsstödjande verksamheter i statlig
regi kan samordnas.
Beslutsunderlag
Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som remissyttrande till Finansdepartementet överlämna detta
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Statskontoret konstaterar att för närvarande uppvisar det statliga stödet till
den offentliga upphandlingen en splittrad bild. Det finns flera statliga
aktörer, både myndigheter och bolag, som erbjuder stöd på upphandlingsområdet vilket i vissa fall har lett till motstridiga besked från staten samt
inneburit svårigheter för företag att hitta och ta del av stödet. De myndig
heter och det bolag som idag erbjuder upphandlingsstöd är Kammarkollegiet, Konkurrensverket, Verket för högskoleservice, AB Svenska
Miljöstyrningsrådet, Tillväxtverket och Verket för innovationssystem.
Statskontoret har valt att inte belysa verksamheten som bedrivs av
Kommerskollegium, Skatteverket, Socialstyrelsen och Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, då dessa är av speciell karaktär
och ringa omfattning. För att åtgärda de brister som finns och för att
effektivisera den offentliga upphandlingen föreslår Statskontoret att
nuvarande myndighetsstrukturen avvecklas och att det arbetet i dessa
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verksamheter som idag tillgodoser behovet av upphandlingsstöd övergår till
och ersätts av en ny myndighet för statlig upphandling och upphandlingsstöd. I den nya myndigheten förs den statliga inköpssamordningen
samman med det övriga upphandlingsstödet. Den nya myndigheten
innebär att Konkurrensverket kan koncentrera sin verksamhet till
tillsynsområdet och skulle därmed inte längre behöva erbjuda upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer stöd förutom att informera om
regelverkets tillämpning. När det gäller finansieringen av både det statliga
och allmänna upphandlingsstödet bör denna ske utifrån nuvarande
principer.
Överväganden
Förslaget innebär ingen förändring avseende de behov som landstinget idag
har från de myndigheter som är berörda. Möjligheterna för landstinget att
avropa från de ramavtal som finns upphandlade på IT-området kvarstår
alltså. Mot bakgrund av detta är det enbart en fråga om hur organisationen
av de olika myndigheterna ska säkerställa ett effektiv arbete. De
överväganden som framförs i Statskontorets rapport för detta bedöms
realistiska.
Förslaget tillstyrks därmed.
Miljökonsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser att beakta
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