KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR

Nr 32/2009
25.8.2009

FÖRFRÅGAN OM BEHOVET AV UTVECKLING AV FÖRSAMLINGARNAS
UPPHANDLING OCH EVENTUELLT SAMARBETE MED KUNTAHANKINNAT OY
I fjol bildades en upphandlingsenhet som lyder under Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning. Hittills har enheten främst koncentrerat sig på att utveckla Kyrkostyrelsens upphandling och ordna konkurrensutsättningar och på att bistå domkapitlen vid upphandling. Kyrkostyrelsens upphandlingschef har också i mån av möjlighet gett församlingarna sakkunnigstöd. Denna service kommer att fortsätta. Till
upphandlingschefens uppgifter hör också att i samverkan med Kyrkostyrelsens
dataadministration eller andra upphandlingsenheter utveckla församlingarnas
upphandling.
Konkurrensutsättningar enligt upphandlingslagen är en uppgift som kräver specialkunskap, vilket inte alla församlingar har tillräckliga resurser för. Inte heller
Kyrkostyrelsens resurser räcker till för att stödja all upphandling i församlingarna.
På grund av den nedåtgående ekonomiska situationen lönar det sig att utreda
möjligheterna till upphandlingssamarbete. Samarbetet kan bedrivas i form av
gemensamt grundade enheter för gemensam upphandling, så kallade inköpscentraler, eller andra avtal om samarbete mellan upphandlande enheter.
Med inköpscentral avses en upphandlande enhet som anskaffar varor eller tjänster
åt de upphandlande enheter som direkt eller indirekt äger den eller som sluter
upphandlingskontrakt eller ramavtal om varor, tjänster eller byggentreprenader
för enheterna. Inköpscentralen ska uttryckligen vara grundad för och verka som
inköpscentral eller dess verksamhetsområde ska vara genomförande av gemensam upphandling. Hansel Ab inom statsförvaltningen och Finlands Kommunförbunds KL-Kuntahankinnat Oy är sådana inköpscentraler.
Inom statsförvaltningen fungerar Hansel Ab som en sådan gemensam statliga
inköpscentral som avses i upphandlingslagen och ger upphandlande enheter expertservice i upphandlingsfall och frågor som gäller upphandlingsförfarandet.
Församlingarna kan inte utnyttja Hansels tjänster.
Senaste år grundade Finlands Kommunförbund företaget KL-Kuntahankinnat Oy
för kommunal upphandling. Kuntahankinnat är en icke vinstdrivande inköpscentral enligt 11 § i upphandlingslagen som ägs helt av Kommunförbundet. Centralen
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har rätt att konkurrensutsätta varor och tjänster och ingå ramavtal eller teckna
upphandlingskontrakt på sina kunders vägnar. Kuntahankinnat samlar volym,
konkurrensutsätter, sluter ramavtal och upphandlingskontrakt och sköter avtalshanteringen för sina kunders räkning. Bolaget erbjuder kommunkunder och andra
kunder i hela landet volymfördelar, pris- och processbesparingar och en mångsidig upphandlingskompetens. Produktområden väljs utifrån kundernas önskemål.
Bolaget täcker sina utgifter genom serviceavgifter som betalas av avtalsleverantörerna. Närmare information om Kuntahankinnat och deras upphandlingstider
finns på http://www.kuntahankinnat.fi. I bilaga 1 presenteras KL-Kuntahankinnats allmänna villkor för gemensamma upphandlingar (AAV). I bilaga 2 finns
en förteckning över aktuella produktområden och objekt som kommer att upphandlas senare. I bilaga 3 presenteras en tidtabell.
Även församlingar har deltagit i några av Kuntahankinnats gemensamma upphandlingar. Församlingarna har också samarbetat med kommunen i upphandlingsärenden. Ur Kuntahankinnats perspektiv är församlingarna och Kyrkostyrelsen utomstående organisationer för vilkas räkning bolaget inte kan fatta upphandlingsbeslut eller teckna upphandlingskontrakt. Eftersom församlingarna är självständiga upphandlande enheter kan inte heller Kyrkostyrelsen fatta upphandlingsbeslut eller teckna upphandlingskontrakt för församlingarnas räkning och
inte heller ingå avtal om upphandlingssamarbete mellan Kuntahankinnat och församlingarna.
Utvecklingen av upphandlingssamarbetet med Kuntahankinnat och närkommunerna skulle medföra stor nytta för församlingarna och kyrkan som helhet. Kuntahankinnat har på grund av sina små resurser ingen möjlighet att marknadsföra
sina tjänster direkt till församlingarna och därför förmedlar Kyrkostyrelsen denna
förfrågan. Syftet är att utreda församlingarnas önskan om och behov av samarbete
med Kuntahankinnat. Samtidigt frågar vi vilka upphandlingsområden som kunde
vara aktuella för ett sådant samarbete. Utgående från de svar Kyrkostyrelsen får
planerar vi lämpligt samarbete i samråd med Kuntahankinnat.
För att församlingarna ska kunna delta i KL-Kuntahankinnats upphandlingar och
tack vare större volym få ner priserna
måste varje församling ingå ett avtal om upphandlingssamarbete med KLKuntahankinnat och i sin egen organisation godkänna varje upphandling
och underteckna kontrakten.
Som stöd för beslutsfattandet förbereder KL-Kuntahankinnat dokumenten
så att de är klara för underskrift, vilket gör att processen kräver minsta
möjliga arbetsinsats av församlingen.
Vi ber er besvara förfrågan senast 20.9.2009. Frågorna finns bakom följande länk:
Förfrågan om upphandlingssamarbete
Kyrknätet håller på att förnyas. De finska upphandlingssidorna har redan i sin
helhet placerats under http://evl.fi/hyvatkaytannot. Information på svenska
finns fortsättningsvis på Kyrknätet ekonomisidor www.kirkko.evl.fi/svenska >
Församlingsekonomi.
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Närmare information ger Kyrkostyrelsens upphandlingschef Kielo Virpasuo,
tfn 09-1802 252, e-post kielo.virpasuo@evl.fi.

KYRKOSTYRELSEN

Risto Junttila

Leena Rantanen

ISSN 1797-0326

