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Yttrande över Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet
(2010:23)
Famna har av Finansdepartementet inbjudits att yttra sig över rubricerad
rapport och lämnar följande synpunkter och kommentarer.
Famna är branschorganisationen för vård och social omsorg utan vinstsyfte.
Famnas medlemmar,
44 olika organisationer över hela landet, är alla producenter av vård och
omsorgstjänster med kommun, landsting och i viss mån staten (kriminalvården)
som beställare. Famnas medlemmar har
en gemensam omsättning av ca 3,2 mdr kronor och runt 5000 anställda.

Kommentarer till förslagen
Statskontoret föreslår i sin rapport en samordning av de upphandlingsstödjande
verksamheterna i en ny myndighet. Motiven för samordning är
effektivitetsvinster, ökad synlighet, enhetlighet och att få till stånd en samlad
kompetens inom upphandligområdet.
Famna stödjer förslaget att samla och samordna det statliga
upphandlingsstödet. Famna har ingen synpunkt på om detta sker genom att en
ny myndighet bildas eller genom att verksamheten inordnas i en befintlig
myndighet, huvudsaken är att det sker på det för ändamålet mest effektiva
sättet.
Frågor runt upphandlingar är ständigt uppe till diskussion och undersökningar
som gjorts bland Famnas medlemsorganisationer visar att hälften av dem ser
upphandlingar som det enskilt största hindret för tillväxt inom organisationen.
De huvudsakliga problemen är den stora administrativa bördan, korta
avtalstider som hindrar långsiktig planering och kontraktens storlek. Ett annat
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problem som Famnas medlemmar möter är en alltför låg kompetens från
beställarnas sida när det gäller kunskapen om den idéburna sektorn.
Det finns stora behov av att förenkla förfarandet, öka kompetensen och att ge
stöd både till beställare och leverantörer. Alla insatser som har för avsikt att
förenkla upphandlingsförfarandet välkomnas därför.
Den organisation som finns idag runt upphandlingsstödet är rörig. Vid en
genomgång hos Famnas medlemmar kan vi konstatera att majoriteten saknar
kännedom om vilka myndigheter som idag hanterar upphandlingsstödet. En av
orsakerna är att uppdragen är fördelade på olika myndigheter, vilket gör det
svårt att få grepp om vem som gör vad. Ett upphandlingsstöd som finns samlat
i en myndighet, befintlig eller ny, skulle ge en ökad tydlighet och öka
effektivitet och kompetens.
Vi efterfrågar också och ser en stor nytta av en samordnad statistik som har till
syfte att effektivisera upphandlingarna och öka kompetensen. Med referens till
det uppdrag som Statistiska centralbyrån (SCB) fick av regeringen i januari
2010 - att ta fram statistik om det civila samhället för att bättre kunna belysa
organisationernas verksamhet, omsättning och betydelse för samhällsekonomin
- vill vi påpeka att det även i detta sammanhang är viktigt att statistiken inte är
bara mäter små och stora företag utan hur mycket som upphandlas från
idéburna non-profit företag.
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