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Delprosjekt 12.2 IKT og innkjøpssystem
SFFK og HFK har ikkje konkurrerande IKT system som det er aktuelt å vidareføre i VLFK.
VLFK vil vere godt førebudd på framtida med god dekning av aktuelle digitale verktøy på innkjøpsområdet.

SAKSFRAMSTILLING

2. Bakgrunn for saka
Delprosjekt 12.2 «IKT og innkjøpssystem» har kartlagt SFFK og HFK sine fagsystem som vert nytta
innafor innkjøp. Delprosjektet har også lagt fram ei vurdering av teknisk løysing og forslag til kva
fagsystem VLFK skal nytta innafor innkjøp.
Føremålet med prosjektet har vært å tilrå bruk av IKT system for felles innkjøpsfunksjon i VLFK.
Effektane vil vere:






Auka bruk av eHandel
Auka bruk av rammeavtaler
Auka avtalelojalitet
Gevinstar ved innkjøp som resultat av felles innkjøpspolitikk, innkjøpsfunksjon, avtaler,
kjøpsvolum og system
Gevinst ved at vi får felles system for innkjøpsfunksjonane

Begge fylka nyttar IKT system for aktivitetane i innkjøpsfunksjonen. Av tabellen nedanfor går det fram
kva for system SFFK og HFK nyttar i dag.
Det går også fram av tabellen nedanfor kva system Delprosjekt 12.2 anbefaler vert nytta i VLFK.
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OVERSIKT OVER IKT SYSTEM
SFFK
HFK
Konkurransegjennomføringsverktøy EU supply
Visma Tend Sign
Kontraktsadministrasjonsverktøy
EU supply
Visma Tend Sign
eHandel
Visma
Visma
Kataloghandteringsverktøy
IBX
Brukarstøtte
Sensedesk
Måling og rapportering
Qlik View

VLFK
Visma Tend Sign
Visma Tend Sign
Visma
Sensedesk
Qlik View

For meir detaljert informasjon om det ulike systema og tilhøyrande vurderingar viser ein til den vedlagte
rapporten.
3. Vurderingar og konsekvensar
SFFK vil får meir arbeid med utrulling av nye system enn HFK.
Dei årleg kostandene knytt til de ulike systema ligg på om lag 300.000 årleg for VLFK.
4. Konklusjon
SFFK og HFK har ikkje konkurrerande IKT system som det er aktuelt å vidareføre i VLFK.
Gruppa legg til grunn at VLFK vil vere godt førebudd på framtida med god dekning av aktuelle digitale
verktøy på innkjøpsområdet.
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