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Saken gjelder:
Hovedmålet i den vedtatte anskaffelsesstrategien er at universitetets anskaffelser skal bidra
til å nå de primære målene innenfor undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Det er
et mål å gjennomføre optimale anskaffelser med hensyn til kostnad, kvalitet og egnethet og
at dette skjer innenfor rammene av lov og forskrift. For å oppnå dette følges strategien opp
med årlige handlingsplaner. I denne saken orienteres det om handlingsplanarbeidet, og
prioriterte områder for 2016 blir presentert. Fra 2017 vil Universitetsstyret få framlagt de
årlige handlingsplanene ved inngangen til året.
Hovedprioriteringer i 2016:
Anskaffelsesstrategien har et bredt spekter av innsatsområder. I 2016 er målet å få på plass
en systematikk i handlingsplanarbeidet og sette inn tiltak som bidrar til at vi får et godt
fundament i det videre arbeidet med strategien.
Riksrevisjonen (jf sak 82/16) og internrevisjonen (jf sak 120/16) har i sine rapporter påpekt
flere avvik innenfor anskaffelsesområdet. Dette vil naturlig påvirke prioriteringene, og det
iverksettes umiddelbart tiltak som har som mål å sikre at innkjøpsregelverket overholdes. For
å imøtekomme dette, er det gjort ytterligere forsterkninger og omprioriteringer i den
handlingsplanen som ble utarbeidet etter at strategien ble vedtatt i februar 2016. Det viktigste
tiltaket vil være å etablere et system for kontroll og avvikshåndtering gjennom den ordinære
økonomirapporteringen.
Følgende aktiviteter er prioritert i 2016:
 Avvikshåndtering
o etablere systematisk avviksrapportering
o oppfølgning av avvik ved de enkelte enheter
 Ledelsesforankring
o øke kompetanse om anskaffelser hos ledere i organisasjonen
o tydeliggjøre leders ansvar for å bruke rammeavtalene ved innkjøp av varer og
tjenester
o tydeliggjøre leders ansvar for å sikre at det elektroniske bestillingssystemet
brukes


Tilrettelegging



o forbedre intern informasjon (ansattsider)
o innføre ny og forbedret funksjonalitet i bestillingssystemet
o digitalisere kommunikasjonen mellom behovshaver og bestiller
o kartlegge bestillerorganisasjonen (mål: optimalisering)
Samfunnsansvar
o utarbeide en kommunikasjonsplan for universitetets samfunnsansvar
o etablere rutiner for avtaleoppfølgning og oversikt over rollefordeling mellom innkjøp
og fagenhet for å følge opp lovpålagte krav knyttet til reduksjon av sosial dumping

Universitetsdirektøren sine kommentarer:
UiB kjøper årlig varer og tjenester for over 1,5 mrd kroner. Anskaffelsesområdet er dermed et
viktig verktøy for UiBs totale måloppnåelse. Området er videre strengt regulert i lov og
forskrift. Samtidig er mange personer på flere nivå i organisasjonen involvert i
anskaffelsesaktiviteter, og ferske rapporter fra Riksrevisjonen og internrevisjonen viser at
kvaliteten på arbeidet varierer stort og i enkelte tilfelle er for lav.
Når tiltak skal prioriteres er det derfor essensielt å få på plass en kompetent organisasjon
som kan arbeide effektivt og i tråd med gitte rammer. Dette arbeidet må også ses i
sammenheng med det generelle effektiviseringsarbeidet og digitaliseringsstrategien.
Handlingsplanen for 2016 har dermed særlig oppmerksomhet rundt ledelsesforankring,
avvikshåndtering, organisatoriske forhold, kompetanse og verktøyutvikling. Det store
omfanget av kjøp av varer og tjenester gjør også at UiB gjennom sine anskaffelser må være
bevisst de samfunnsmessige effektene, og det er også lagt opp til noe aktivitet innenfor dette
området.
Handlingsplan for 2016 legges frem sent på året og mange tiltak er iverksatt. Dette skyldes i
stor grad at strategien først ble vedtatt i februar og at det har vært arbeidet med å få opp en
systematikk på arbeidet før dette ble presentert for styret. Målet er å legge frem
handlingsplanene i Universitetsstyrets første møte i kalenderåret.
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