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• Þarf ég að bjóða þetta út?
• Hvað er aftur viðmiðunarfjárhæðin?

• Þarf ég að fara í verðkönnun?
• Er ég í rammasamning?
• Hvernig virkar rammasamningur?

• Hver getur gert þetta fyrir okkur?
• Er ekki hægt að vinna þetta hraðar?
• Áttu sýnishorn fyrir mig?



Nýr veruleiki



Opinber innkaup hafa áhrif á samfélagið

Með opinberum innkaupum er hægt að 
hafa áhrif á samfélagið
• Loftslagsmál

• Félagsleg mál svo sem atvinnu með 
stuðningi

• Nýsköpun
• Atvinnusköpun

• Samfélagslega ábyrgð





Spurningar til 
sveitarstjórnarmanna

• Er þitt sveitarfélag með stefnu um opinber 
innkaup?

• Er sú stefna copy/paste stefna eða er búið 
að aðlaga hana að ykkar markmiðum?

• Eruð þið ávallt að vinna með lægsta verð?

• Hafið þið áhuga á samstarfi sveitarfélaga í 
innkaupum?

• Er áhugi ykkar á innkaupum eingöngu 
þegar um er að ræða verklegar 
framkvæmdir eða líka á vöru og þjónustu?



Spurningar til 
starfsmanna

• Þekkir þú til laga um opinber innkaup?

• Er virkt samtal á vinnustaðnum um opinber innkaup?

• Ert þú einangruð þegar kemur að umræðu um opinber innkaup?

• Er verið að gera hlutina „eins og alltaf“ því það gefst ekki tími til 
að skoða nýjar leiðir og möguleika?

• Hefur þú tíma til að skoða öll innkaup á vöru og þjónustu til að 
meta hvort þar séu tækifæri til að spara pening, auka gæði eða 
styðja við jákvæða samfélagslega ábyrgð?

• Er menning á vinnustaðnum er styður við breytingar eða má ekki 
rugga bátnum?

• Eru yfirmenn að hvetja til breytinga eða letja?



Tölum saman um opinber innkaup

• Óformlegur samstarfsvettvangur 
starfsmanna sveitarfélaga sem sinna 
opinberum innkaupum á vöru og 
þjónustu / verklegum framkvæmdum

• Umræðuefni
• Reynslusögur - góðar og slæmar
• Greinum samstarfstækifæri
• Deilum skjölum og gögnum
• Skerpum skilaboð sveitarfélaga til 

Ríkiskaupa
• Og svo allt annað sem hópnum 

dettur í hug að ræða tengt 
opinberum innkaupum



Hver vill vera með?
bryndis@samband.is
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