DI MENER
SYSTEMATISK OPFØLGNING PÅ STATENS
UDBUDSPOLITIK
DI mener, at der bør igangsættes et arbejde med at få revideret Statens Indikator for Konkurrenceudsættelse (SIKU), så den giver et mere retvisende billede
af omfanget af statens konkurrenceudsættelse.
DI mener, der bør sikres en systematisk opfølgning på, om de enkelte ministerier, styrelser mv. overholder statens udbudspolitik og udbyder alle udbudsegnede opgaver med passende mellemrum i overensstemmelse med statens udbudsog indkøbscirkulærer.

BAGGRUND

I aftalerne om henholdsvis kommunernes og regionernes økonomi for 2016
blev parterne enige om at igangsætte et arbejde, hvor indikatorerne for konkurrenceudsættelse gennemgås med henblik på at opdatere indikatorerne.
En retvisende indikator for statens konkurrenceudsættelse vil være forudsætningen for, at regeringen på et senere tidspunkt kan fastsætte et egentlig
mål for statens konkurrenceudsættelse. Årsagen er, at dele af statens myndighedsopgaver, som ikke kan konkurrenceudsættes, i dag indgår i indikatoren
som udbudsegnede opgaver. Derudover giver den eksisterende indikator for
konkurrenceudsættelsen i staten ikke mulighed for at se omfanget af konkurrenceudsættelsen i de enkelte styrelser.
DI mener derfor, at indikatoren for konkurrenceudsættelsen af de statslige
opgaver skal revideres, så den giver et mere retvisende billede af den andel af
de udbudsegnede opgaver, der konkurrenceudsættes, herunder i de enkelte
styrelser mv.
Statens udbudspolitik er fastlagt i et cirkulære, hvori det bl.a. fremgår, at
”Opgaver, som en statsinstitution udfører, og som vil kunne udføres af eksterne leverandører, skal med passende mellemrum sendes i udbud”1. Der er
imidlertid i dag ingen systematisk opfølgning på, om de statslige institutioner
reelt får udbudt de udbudsegnede opgaver med passende mellemrum, som
det fremgår af statens udbudspolitik.
For at sikre, at de statslige institutioner konkurrenceudsætter udbudsegnede
opgaver i overensstemmelse med statens udbudspolitik, mener DI, at der bør
udarbejdes en systematisk opfølgning på, om det reelt sker.
Endeligt mener DI, at det bør kontrolleres, om de statslige myndigheder
overholder kravet i udbudscirkulæret om offentliggørelse af indkøbsplaner.
DI har tidligere dokumenteret, at alene et fåtal af ministerierne overholder
dette krav2.

1 Moderniseringsstyrelsen: Statens udbudspolitik
2 Finans.dk, 3. februar 2015: Ministerier bryder regler om indkøb

