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ÞINGMANNATILLAGA 

 

 

Þingmannatillaga um sameiginleg innkaup 

opinberra stofnana á Norðurlöndum 
  

Öll Norðurlöndin standa andspænis þörfinni fyrir sparnað og aukna 

hagræðingu hjá hinu opinbera. Sameiginleg innkaup eru eitt af þeim 

sviðum þar sem slíkur sparnaður hefur heppnast, til þessa fyrst og fremst 

í hverju landi fyrir sig. Þó hafa verið, meðal annars innan ramma 

NORDEFCO, norræns samstarfs í varnarmálum, verið umræður um sam-

eiginleg norræn innkaup á búnaði. Heilbrigðis- og lyfjamál eru annað svið 

þar sem kjörið er að kanna ávinning af aukinni hagræðingu. Á þessu sviði 

hafa Eystrasaltsríkin að því er sagt er náð góðum árangri með sameigin-

legum innkaupum. Norðurlöndin gætu hugsanlega sparað stórfé með 

samningum um sameiginleg norræn innkaup. 

 

Með hliðsjón af víðtæku samstarfi yfirvalda Norðurlandanna í gegnum 

Norrænu ráðherranefndina, hér á meðal í gegnum fjölda stofnana og ver-

kefna, finnst nú þegar vettvangur til þess að tryggja að slík innkaup megi 

undirbúa, samræma og framkvæma til gagns fyrir hagkerfi allra Norður-

landanna. 

 

Það krefst kortlagningar á núverandi innkaupavenjum, sem og innkau-

pastefnu og ferlum í löndunum og skýrrar umgjörðar með tilliti til hvernig 

megi framkvæma sameiginleg norræn innkaup með sem mestum sparnaði 

fyrir öll löndin. Þörf er á tilraunaverkefnum á öllum sviðum, þar sem ein-

faldast er að framkvæma innkaupin. 

 

Með hliðsjón af framangreindu leggur flokkahópur jafnaðarmanna til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hrinda í framkvæmd verkefni í þeim tilgangi að kanna mögulei-

ka á sparnaði fyrir Norðurlöndin með því að gangast undir sam-

ninga um sameiginleg innkaup hins opinbera 

 

að verkefnið skuli ná til kortlagningar á núverandi innkaupaven-

jum, innkaupastefnu og ferlum í löndunum 
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að verkefnið skuli ennfremur ná til könnunar á innan hvaða sviða 

megi ná fram mestri skilvirkni og sparnaði og að sjónum verði 

sérstaklega beint að varnarmálum, þar sem nú þegar hefur verið 

hrint í framkvæmd nokkrum verkefnum um sameiginleg norræn 

innkaup, sem og á sviði heilbrigðis- og lyfjamála. 

 

að á grundvelli niðurstöðu verkefnisins verði hrint í framkvæmd til-

raunaverkefnum innan þeirra starfssviða þar sem einfaldast er að 

ná aukinni skilvirkni og sparnaði með sameiginlegum norrænum 

innkaupum og að reynslan úr þessum tilraunaverkefnum verði 

notuð til að hrinda í framkvæmd sameiginlegum norrænum inn-

kaupum innan annarra starfssviða. 
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