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REKOMMANDATION

Fællesindkøb for offentlige myndigheder i de
nordiske lande

I henhold til Helsingforsaftalen artikel 45 og 56, har Nordisk Råd den 29.
oktober 2015 vedtaget nedenstående rekommandation efter forslag fra
Næringsudvalget

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att låta genomföra en kartläggning av regleringarna och praxisen
för offentlig upphandling i de nordiska länderna idag

att låta genomföra en studie av aktuell offentlig upphandling mel-
lan myndigheter, regioner och länder i Norden fram till idag, för att
på så sätt kunna dra lärdom om det samarbete som redan
finns/har ägt rum

att inte endast se på möjliga besparingar vid gemensam offentlig
upphandling i Norden, utan även försöka bedöma ev. kvalitativa
skillnader kopplade till nationell särart/behov/styrning i förhållande
till syfte och effektivitet

att ta fram ett verktyg/kostnadskalkylmodell för beräkning av om
en samordnad upphandling är effektiv eller ej

att för de sektorer där en gemensam offentlig upphandling ter sig
effektiv och besparingsfrämjande för det offentliga, också analy-
sera effekterna på bl.a. marknaden, konkurrensen och möjlighet-
erna för SME att delta i upphandlingen
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att identifiera inom vilka sektorer en gemensam offentlig upphand-
ling på tvärs i Norden, förefaller mest samhällsnyttigt, samt att ini-
tiera pilotprojekt inom dessa sektorer, med förhoppning om att på
sikt kunna sprida en god praxis även till andra sektorer

København, den 4. november 2015

Höskuldur Þórhallsson

President

Britt Bohlin

Rådsdirektør
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BILAG

Medlemsforslag
om fællesindkøb for offentlige myndigheder

1. Udvalgets forslag

Næringsudvalget föreslår att

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att låta genomföra en kartläggning av regleringarna och praxisen
för offentlig upphandling i de nordiska länderna idag

att låta genomföra en studie av aktuell offentlig upphandling mel-
lan myndigheter, regioner och länder i Norden fram till idag, för att
på så sätt kunna dra lärdom om det samarbete som redan
finns/har ägt rum

att inte endast se på möjliga besparingar vid gemensam offentlig
upphandling i Norden, utan även försöka bedöma ev. kvalitativa
skillnader kopplade till nationell särart/behov/styrning i förhållande
till syfte och effektivitet

att ta fram ett verktyg/kostnadskalkylmodell för beräkning av om
en samordnad upphandling är effektiv eller ej

att för de sektorer där en gemensam offentlig upphandling ter sig
effektiv och besparingsfrämjande för det offentliga, också analy-
sera effekterna på bl.a. marknaden, konkurrensen och möjlighet-
erna för SME att delta i upphandlingen

att identifiera inom vilka sektorer en gemensam offentlig upphand-
ling på tvärs i Norden, förefaller mest samhällsnyttigt, samt att ini-
tiera pilotprojekt inom dessa sektorer, med förhoppning om att på
sikt kunna sprida en god praxis även till andra sektorer

2. Baggrund

Näringsutskottet har vid en tidigare behandling av förslaget ansett att frå-
gan om gemensam offentlig upphandling i Norden skulle kunna innebära
så pass stora problem i förhållande till konkurrensen i och mellan länder-
na, att man inte bedömde förslaget genomförbart. Nordiska rådets presi-
dium har dock uppmanat näringsutskottet att se på förslaget på nytt, för
att se om det går att se öppningar och möjligheter inom specifika områ-
den/sektorer. Näringsutskottet har således valt att sända medlemsförsla-
get på remiss i länderna, med en särskild koppling till med medicinaltek-
niska området och läkemedel.

3. Høring

Förslaget har varit på remiss i länderna, och svar har inkommit från Dan-
mark, Finland, Sverige, Norge och Åland. Följande aktörer har yttrat sig:
Moderniseringsstyrelsen (Dk), Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse
(Dk), Erhvervs- og Vækstministeriet (Dk), Danske Regioner (Dk), Ministe-
riet for By, Bolig og Landdistrikter (Dk), Finlands Näringsliv EK, Säkerhets-
och utvecklingscentret för läkemedelsområdet- Fimea (Fi), Sveriges
Kommuner och Landsting, Vårdförbundet (Sv), Läkemedelsverket (Sv),
Socialstyrelsen (Sv), Konkurrensverket (Sv), Helse Sør-Øst (No) samt
Ålands Landskapsregering.
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Remissen i länderna har varit nyttig för kvaliteten i förslaget. Vissa re-
missyttranden har gällt gemensam upphandling överlag, medan andra har
uttalat sig specifikt om med medicinaltekniska och medicinska området.

Den överordnade bilden i remissvaren är att man ställer sig positiva till en
kartläggning av upphandlingspraxisen i länderna som ett första steg. Man
pekar också på att gemensam upphandling mellan nationella aktörer i ett
land redan förekommer, samt att gällande EU-direktiv uppmuntrar till ge-
mensam upphandling mellan länder i EU. Även om de tillämpliga reglerna
för offentlig upphandling idag, i hög grad bygger på gemensamma EU-
rättsliga krav, kan det förekomma olikheter i nationell implementering och
tillämpning av dessa som gör att praxisen skiljer sig åt från land till land.
Några gemenskapsrättsliga hinder föreligger således inte, men olik nat-
ionell praxis kan försvåra arbetet rent konkret, inte minst med tanke på
att ansvaret för offentlig upphandling ofta ligger på olika nivåer i länderna.
Den norska remissinstansen uttryckte dock en önskan om att senarelägga
ett ev. nordiskt samarbete kring upphandling av hänsyn till en pågående
översyn och omorganisering av upphandlingsreglerna i Norge. Man me-
nade att man tills vidare kunde nöja sig med att etablera ett nordiskt fo-
rum för erfarenhetsutbyte.

Det man samtidigt varnar för i remissvaren är de ev. negativa konkur-
rensförvridande effekter det kan få, att upphandla än större volymer jäm-
fört med idag, även om det samtidigt skulle innebära stora besparingar av
skattemedel. Det som ser ut som en besparing på kort sikt, kan i förläng-
ningen leda till högre priser, mindre innovation och mindre konkurrens.
Man uttrycker bl.a. oro för att mindre leverantörer kan komma att bli
marginaliserade och på sikt utkonkurrerade.

Man uttrycker även oro för att upphandlingarna kan bli mer kompromiss-
artade och därför i mindre grad motsvarar respektive huvudmans primära
behov med upphandlingen. Man problematiserar också kring att man, in-
nan man inleder ett gemensamt upphandlingsförfarande, måste finna me-
toder för att kunna mäta om en gemensam nordisk upphandling, i det ak-
tuella fallet, är till fördel eller nackdel för de aktuella intressenterna. Man
pekar också på risken att en upphandlare vid gemensam upphandling
måste förhålla sig till upphandlingsregler i andra länder, beroende på var
upphandlingen är tänkt att äga rum och var och hur det upphandlade är
tänkt att användas.

Inom det nordiska försvarssamarbetet håller man nu på att vidareutveckla
ett nordiskt samarbete kring inköp av försvarsmateriel. Man förväntar att
detta kommer att leda till avsevärda ekonomiska besparingar. Man menar
att en undersökning av existerande upphandlingsarbete därför borde kart-
lägga om det redan idag förekommer gemensam nordisk upphandling
också på andra områden.

”Danske Regioner” har sekretariatsfunktionen för ”Forum for ledende
sygehusindkøbere i de nordiske lande”, som består av medlemmar från
såväl Norge som Danmark och Sverige. En av de frågor man diskuterar
inom ramen för detta forum, är just gemensamma upphandlingar. Även
här ser man dock att det finns ett antal utmaningar att beakta innan man
kan komma igång. Man ingår gärna i en dialog med Nordiska rå-
det/ministerrådet om dessa ting.

Utöver de mer kortsiktiga ekonomiska fördelarna med gemensamma of-
fentliga upphandlingar i Norden, pekas det också på andra fördelar, sär-
skilt att det kan befrämja utvecklandet och införandet av nya lösningar
som kan förnya våra välfärds- och samhällstjänster. Man menar även att
man genom gemensamma upphandlingar snabbare kan göra nya läkeme-
del tillgängliga på marknaden genom så kallat ordnat införande. Det före-
slås också att gemensamma offentliga upphandlingar i Norden drivs och
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sköts genom en gemensam inköpscentral, i enlighet med det EU-direktiv
om offentlig upphandling som antogs i april 2014. Faktum är att EU-
direktivet uttryckligen förbjuder medlemsländerna att förhindra sina myn-
digheter att använda inköpscentraler belägna i andra medlemsstater.

4. Udvalgets synspunkter

Med bakgrund i de synpunkter som har framkommit under remissrundan,
pekar det mesta på att förslaget om att kartlägga och befrämja en framtid
med fler gemensamma upphandlingar i Norden är en god idé. Det finns
dock ett antal aspekter som bör beaktas om man ska tänka i banor av
gemensam offentlig upphandling i Norden. Man behöver bestämma vilket
land som ska driva den samordnade upphandlingen, och vilket lands lag-
stiftning som ska gälla. Innan dess behöver man ta ställning till ev. nat-
ionell särart/särintressen för att kunna avgöra om en upphandling alls ska
samordnas eller inte. Om behoven inte är tillräckligt lika kommer upp-
handling, ramavtal och kontrakt att bli alltför komplexa att samordna och
använda. Man måste också göra en kostnadskalkyl för att kunna bedöma
om en samordning blir effektiv eller om det är mer rationellt att upphandla
enskilt.

Om man ska överväga gemensam upphandling i Norden, kan det vara
lämpligt att fokusera på sektorer med stora geografiska/globala mark-
nader. Försvarsmateriel och medicinteknisk utrustning kan därför vara
lämpliga pilotområden att se närmare på.

5. Konklusion

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Næringsudvalget att

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet

att låta genomföra en kartläggning av regleringarna och praxisen
för offentlig upphandling i de nordiska länderna idag

att låta genomföra en studie av aktuell offentlig upphandling mel-
lan myndigheter, regioner och länder i Norden fram till idag, för att
på så sätt kunna dra lärdom om det samarbete som redan
finns/har ägt rum

att inte endast se på möjliga besparingar vid gemensam offentlig
upphandling i Norden, utan även försöka bedöma ev. kvalitativa
skillnader kopplade till nationell särart/behov/styrning i förhållande
till syfte och effektivitet

att ta fram ett verktyg/kostnadskalkylmodell för beräkning av om
en samordnad upphandling är effektiv eller ej

att för de sektorer där en gemensam offentlig upphandling ter sig
effektiv och besparingsfrämjande för det offentliga, också analy-
sera effekterna på bl.a. marknaden, konkurrensen och möjlighet-
erna för SME att delta i upphandlingen
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att identifiera inom vilka sektorer en gemensam offentlig upphand-
ling på tvärs i Norden, förefaller mest samhällsnyttigt, samt att ini-
tiera pilotprojekt inom dessa sektorer, med förhoppning om att på
sikt kunna sprida en god praxis även till andra sektorer

Mariehamn den 27 januari 2015

Anders Eriksson (ÅF)
Eero Suutari (saml)
Gunvor Eldegard (A)
Heidi Greni (Sp)
Heidi Nordby Lunde (H)
Jörgen Pettersson (ÅC)
Mikkel Dencker (DF)
Lars Tysklind (FP)

Lena Asplund (M)
Pyry Niemi (S)
Rikard Larsson (S)
Ruth Mari Grung (A)
Steingrímur J. Sigfússon (VG)
Tarja Filatov (sd)
Torgeir Knag Fylkesnes (SV),


