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Faktisk kjøp på avtaler. Konsekvenser av manglende avtalelojalitet

I vedtatte etiske retningslinjer fremheves det at ansatte plikter å følge de avtaler som er inngått
ved kjøp av varer eller tjenester. Kjøp av varer utenom avtaler vil kunne svekke omdømme og
innkjøpskraft. Anskaffelser utenom avtaler øker risikoen for brudd på Lov om offentlige
anskaffelser og faren for brudd på andre punkter i retningslinjene som miljøhensyn eller etiske
krav.
Innkjøpsavdelingen følger opp lojalitet til avtaler gjennom rapportering og oppfølging av flere
måleindikatorer. Arbeidet med god informasjon om både lokale, regionale og nasjonale avtaler
ligger lett tilgjengelig for de som skal foreta bestillinger og operative innkjøp. Innkjøpsavdelingen
bistår med opplæring i innkjøpssystemet, bruk av avtaler og annen relevant informasjon der dette
trengs.
En av nøkkelindikatorene som skal rapporteres til Helse Sør-Øst RHF, er Faktisk kjøp på
avtale (KPI 1). For 2017 er måltallet fra Helse Sør Øst justert fra 80 % til 87 % for Sykehuset
Innlandet. Indikatoren for 1. tertial er under det nye måltallet. Indikatoren har imidlertid hatt en
positiv utvikling fra 3. tertial 2016.
Resultatet etter 1. tertial 2017 framgår av tabellen nedenfor:
Faktisk kjøp på avtale (nasjonale, regionale og
lokale avtaler) innenfor definerte kostnadsarter
Totale kjøp av varer og tjenester innenfor
definerte kostnadsarter

353 794 325 kr
413 977 724 kr

85,5 %

Mål fra HSØ
87 %

Indikatoren tar utgangspunkt i referansen som alle attestanter og anvisere i Sykehuset Innlandet
noterer i tekstfeltet ved betaling av faktura. Dette er således ikke en veldig pålitelig metode, men
en indikasjon på bruk av avtaler og utvikling over et lengre tidsrom.
Sykehuset Innlandet foretar utbetalinger på varer og tjenester i snitt tilsvarende ca. 100 MNOK
per mnd. 1 % endring i avtalelojalitet representerer derved ca. 1 MNOK i utbetalinger som kan
dokumenteres/spores til avtaler. DIFI har tidligere sagt at man kan påregne ca. 2 % besparelser
ved kjøp på avtale. En positiv endring på 1 % avtalelojalitet utgjør således ca. kr. 20.000,- i
besparelser per mnd.
Differansen mellom mål og faktisk kjøp på avtale i Sykehuset Innlandet etter 1. tertial 2017 utgjør
således et «tap» på kr. 120.000,- som følge av manglende måloppnåelse.

