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MEDLEMSFÖRSLAG 

 

 

Medlemsförslag 
om nordiskt samarbete kring hållbar offentlig 
upphandling  

Myndigheter på alla förvaltningsnivåer använder offentlig upphandling för 
varor och tjänster eller för att beställa arbeten. I EU har diskussionen om 
offentlig upphandling varit aktiv. Den offentliga upphandlingen utgör en 
stor del av EU-marknaden och motsvarar cirka 16 % av BNP. 
 
Med grön offentlig upphandling kan hållbar utveckling och grön tillväxt i 
Norden främjas. Grön offentlig upphandling innebär att man förespråkar 
varor, tjänster och arbeten med låg miljöpåverkan över hela livscykeln. 
Det möjliggör också för den offentliga sektorn att styra den privata sek-
torn till att producera varor och tjänster med låg miljöbelastning. 
 
Nordiska ministerrådet har länge påpekat vikten av grön offentlig upp-
handling för att främja hållbar utveckling och grön tillväxt. Arbetsgruppen 
för hållbar produktion och konsumtion har i sitt arbete prioriterat grön of-
fentlig upphandling och poängterat behovet av att förbättra och underlätta 
upphandlingsförfaranden i de nordiska länderna. Offentliga upphandlare 
borde bättre kunna dra nytta av varandras erfarenheter, eftersom stater-
na, regionerna och kommunerna i de nordiska länderna ofta har detalje-
rade handlingspraxis för offentlig upphandling.   
 
I den nordiska miljöhandlingsplanen för åren 2009-2012 har det nordiska 
samarbetet kring grön offentlig upphandling prioriterats högt för att stöda 
internationell samverkan. I Nordiska ministerrådets rapporter har man 
gett förslag på hur Norden kunde vara en föregångare för att ta i bruk ett 
gemensamt system för grön offentlig upphandling, inom vissa sektorer, 
där miljöpåverkan är stor och gröna inköp skulle vara kostnadsnyttigt. 
Uppföljningen av upphandlingsresultat kunde klarläggas om livscykels-
kostnaderna integrerades i såväl generella som produkt- och sektorspeci-
fika upphandlingsverktyg. 
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Gemensamma gröna upphandlingsanvisningar och kriterier skulle vara ett 
effektivt instrument för att de nordiska länderna effektivt skulle minska 
sina koldioxidutsläpp samt styra produktions- och konsumtionspolitiken 
mot mer hållbar riktning. Med krav och kriterier kan den upphandlande 
myndigheten enligt särskilda bestämmelser införa miljöhänsyn och priori-
tera resurssnåla och mindre miljöbelastade produkter i sina upphandlings-
villkor.  
 
Fördelar med att främja grön offentlig upphandling i Norden är att det kan 
sporra till innovationer samt utvecklingen och ibruktagandet av miljövän-
lig teknik. Återvinning och återanvändning av varor och material skulle 
betonas. Med gemensamma nordiska anvisningar skapas en större och 
ekonomiskt lönsam hemmamarknad för varor och tjänster med låg miljö-
belastning. För den offentliga sektorn medför detta en betydande sam-
hällsnytta och på sikt ekonomiska inbesparingar. Norden skulle förstärka 
sin betydelse som en innovativ aktör som arbetar för en hållbar utveckling 
både på lokal och på global nivå. Den s.k. cleantech-sektorn är en av de 
branscher i världen som växer kraftigast. Potentialen för att skapa nya ar-
betsplatser inom denna sektor är enorm.  
 
Mot bakgrunden av ovanstående föreslår Christina Gestrin (sv) att Nor-
diska rådet beslutar 

 att regeringarna i de Nordiska länderna utgående från genomförda 
analyser och utredningar (bl.a. mainstreaming GPP in the Nordic 
countries- a scoping study, Norden- ledande i grön tillväxt etc.) 
tar steget vidare för att skapa en stark Nordisk hemmamarknad 
inom cleantech-sektorn och upprättar gemensamma anvisningar 
och kriterier för grön offentlig upphandling i de nordiska länderna 
 

 
 
 
Helsingfors den 23 oktober 2012 

Christina Gestrin (sv)  
 


