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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 
om fællesindkøb for offentlige myndigheder i 
de nordiske lande  

Alle de nordiske lande står over for behovet for besparelser og effektivise-
ringer i den offentlige sektor. Fællesindkøb er et af de områder, hvor så-
danne besparelser er lykkedes, foreløbigt primært i national regi. Der har 
dog blandt andet inden for rammen af NORDEFCO, det nordiske forsvars-
samarbejde, været drøftelser om fællesnordisk indkøb af materiel. Sund-
hed og medicin er et andet område, hvor det er oplagt at undersøge ef-
fektiviseringsgevinster. På dette område har de baltiske lande angiveligt 
stor succes med fællesindkøb. Der kan være mange penge at spare for de 
nordiske lande ved at indgå aftaler om nordiske fællesindkøb. 
 
Med udgangspunkt i et omfattende samarbejde mellem de nordiske landes 
myndigheder gennem Nordisk Ministerråd, herunder gennem en lang ræk-
ke institutioner og projekter, er der allerede en administrativ platform for 
at sikre, at sådanne fællesindkøb kan forberedes, koordineres og gennem-
føres til fordel for alle de nordiske landes økonomier. 
 
Det kræver en kortlægning af nuværende indkøbspraksis, samt indkøbs-
strategier og processer i landene og en klar ramme for, hvordan nordiske 
fællesindkøb kan gennemføres med størst mulig besparelse for alle lande-
ne. Der er behov for pilotprojekter inden for områder, hvor indkøbene 
enklest kan gennemføres. 
 
På baggrund af ovenstående foreslår Den Socialdemokratiske Gruppe, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at igangsætte et projekt, der har til formål at undersøge potentia-
let for besparelser for de nordiske lande ved at indgå aftaler om 
fællesnordisk indkøb til det offentlige 
 
at projektet skal omfatte en kortlægning af nuværende indkøbs-
praksis, indkøbsstrategier og processer i landene 
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at projektet endvidere skal omfatte en undersøgelse af, inden for 
hvilke områder, der er størst effektiviserings- og besparelsespo-
tentiale og at der er særlig fokus på forsvarsområdet, hvor der al-
lerede er igangsat en række initiativer vedrørende nordisk fælles-
indkøb samt på sundhed og medicin 
 
at der på baggrund af projektets resultater igangsættes pilotpro-
jekter inden for sektorer, hvor der enklest kan opnås effektivise-
ringer og besparelser gennem nordisk fællesindkøb og at erfarin-
gerne fra disse pilotprojekter anvendes til at igangsætte nordisk 
fællesindkøb inden for andre sektorer 
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