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Félag atvinnurekenda. 



Skipting ríkisútgjalda 2015 
 



Agi og ráðdeild er 
forsenda bættra 
lífskjara 
Útboð er auðveldur 
sparnaður 



Allir sammála um að það er 
skynsamlegt og réttlátt að 
bjóða út. 

Af hverju er það ekki gert? 



Mikið talað…… 



Sparnaður 

12-15% á 
ýmsum 
rekstrarþáttum 



40% sparnaður á ýmsum rekstrarþáttum 



Sparnaður 
Tölvukaup 10-12% 

Ræstingar 35% 

Raforka 17% 



Skemmtileg bíómynd  
leiðinlegur raunveruleiki 



Meirihluti fjárlaganefndar gerði tilraun 

´ Spurningar til allra ráðuneyta 

´ Þjónusta sem auðvelt er að bjóða út 

´ Ef stofnanir eru of litlar þá er auðvelt að 
bjóða út með öðrum. 



Spurningar 
Var farið í útboð vegna; 

´  Innkaupa vegna tölvu- og fjarskiptabúnaðar?  

´  Kaup á fjarskiptaþjónustu og hýsingu  

´  Hugbúnaðargerð vegna heimasíðu og gagnvirkni á vef stofnunar?  

´  Kaupa á raforku  

´  Iðnaðarmanna  

´  Hugbúnaðarleyfa  

´  Almenn rekstrarráðgjöf  

´  Og var lagt mat af ávinningi  



Stjórnarráðið 
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Hlutfall 

Hlutfall útboða hjá 160 stofnunum 

Tölvu og fjarskiptabúnaðir Fjarskiptaþjónustu og hýsingu 

Hugbúnaðargerð vegna heimasíðu og gagnvirkni á vef Raforka 

Iðnaðarmenn Hugbúnaðarleyfi 

Almenn rekstrarráðgjöf Var lagt mat ávinningi 



Niðurstaða 

´ Það vantar upplýsingar 

´ Það vantar vilja 

´ Það vantar pólitíska forystu  

´ Það vantar umbun 

´ Það vantar skilning á að þetta eru 
peningarnar okkar! 









Niðurstaða Jónsnefndarinnar 



Starfshópur undir forystu Jóns 
Björnssonar 
´  Starfshópurinn lagði fram eftirfarandi tillögur 

til að auka skilvirkni í opinberum innkaupum: 
 

´  Gera þarf langtímaáætlanir í innkaupum 
og tengja við framkvæmd fjárlaga. 

´  Ríkið þarf að beita innkaupaaðferðum með 
markvissari hætti t.d. með sameiginlegum 
innkaupum, örútboðum og fækkun birgja. 

´  Bæta þarf upplýsingakerfi svo að ríkið hafi 
yfirsýn yfir innkaup sín og geti sett sér 
markmið um hagræðingu. 

´  Búa þarf til hvatakerfi fyrir stofnanir og 
birgja/seljendur. 

´  Mikilvægt að leigugreiðslur endurspegli 
markaðsleigu á hverjum tíma og að 
stofnanir hafi hag af því að hagræða í 
húsnæðismálum sínum.  



Nýjar áherslur í opinberum innkaupum  
 
 

´   Verkefnastjórn: 
Ásbjörn Óttarsson, 
Þorkell Pétursson, 
Drífa Guðjónsdóttir 
og Kjartan 
Baldursson  



Verkefni hópsins 

´  Sameiginlegt örútboð á tölvum  

´  Sameiginlegt örútboð á pappír 

´  Rammasamningur um raforku 

´  Sameiginleg örútboð 

´  Hugbúnaðarleyfi 

´  Flugfarmiðar fyrir ríkisstofnanir aðrar en stjórnarráðið 

´  Greiningarvinnu rammsamninga 

´  Greiningarvinnu rammasamningskerfisins í heild 

´  Greina innkaupasögu ríkisstofnana 

´  Verðeftirlit af veikum mætti 



Staðan  
Dráttarvextir 
Framfylgd laganna 









Útboð á tölvum og pappír 
2016 









Niðurstaða úr örútboðinu! 

´ Niðurstaðan í útboði á tölvum 25% en ríkið 
hafði fengið sem besta verð.  
´ 10-12 milljónir sparnað fyrir 8 stofnanir 

´ Niðurstaðan með pappírinn er 30% 
afsláttur til viðbótar við það sem er í 
rammasamningi.  
´ 4 milljónir sparnað fyrir 14 stofnanir 

´ Núna í gangi Tölvur og skjáir. 



Niðurstaða Ásbjörnshópsins 
 




