
 
 

Arbejdsprogram 
for Nordisk Ministerråds Integrerat Produkt Policy grupp 

(NMRIPP-gruppen) 2006 

 

1 Sammenfatning af arbejdsprogrammet 

Osäkerhet kring NMRIPP-gruppens framtid har påverkat gruppens arbete under år 2005. 
Trots detta har gruppen hunnit arbeta intensivt för att definiera sin roll och planlägga det 
framtida arbetet med uppföljning av den nya Nordiska Strategin för hållbar utveckling 
(HU-strategin), Miljöhandlingsprogrammet (MHP), Det innovationspolitiska samarbets-
programmet samt Samarbetsprogrammet på konsumentområdet. Gruppen har 
genomgått samtliga målsättningar i de olika programmen, identifierat vilka målsättningar 
och aktiviteter som ligger innanför gruppens ansvarsområde enligt gruppens mandat, och 
övervägat hur dessa kunde följas upp på. Detta arbete har resulterat i ett utkast till en 3-
årig handlingsplan, vilket behandlades under gruppens möte i september och kommer att 
färdigskrivas och vedtas av gruppen före utgången av år 2005. Arbetsprogrammet för 
2006 tar utgångspunkt i utkastet till den 3-åriga handlingsplanen. 
 
M.h.t. de överordnade mål och insatser som finns i de berörda sektorsprogrammen samt 
i HU-strategin, har NMRIPP-gruppen valgt att prioritera de tre följande områden i 
perioden 2006-2008: 

1. Grön offentlig upphandling 
2. Miljöinformation och hållbar livsstil 
3. Miljöteknologi 

 
I arbetet med grön offentlig upphandling ingår det bl.a. att ta fram ett första underlag till 
gemensama nordiska gröna inköpskriterier. ÄK-M kommer löpande att orienteras om 
arbetsprocessen och ev. delresultat. Arbetet med miljöinformation och hållbar livsstil 
kommer bl.a. att stödja de nordiska ländernas inspel till Marrakech-processen. Tyngden i 
arbetet med miljöteknologi blir fortsättning av projektet med gröna marknader och 
renare teknologier, vilket hoppas kunna startas på fullt före utgången av 2005.  
 
NMRIPP-gruppen kommer i ökat grad att samarbeta med NICe, 1  särskilt kring 
miljöteknologi. 

2 Opfyldelse af MHP’s mål, aktiviteter og forventet resultat 

Som framkommit har NMRIPP-gruppen genomgått samtliga målsättningar i de olika 
sektorprogrammen för att identifiera sitt ansvarsområde så detaljerat som möjligt. 
Resultatet kommer att speglas i den 3-åriga handlingsplanen. Flera av gruppens 
planerade projekt syftar direkte till att följa upp på MHP. Detta gäller bl.a. projekten om 
gemensama nordiska inköpskriterier (MHP aktivitet 4.2.1),2 teknologiupphandling (MHP 
4.1.10 och 4.1.3), Nordisk/Internationell konferens om offentlig upphandling (MHP 
4.2.1), Presentation på nationell, nordisk, europisk och internationell nivå av goda 
exempel om grön upphandling i de nordiska länderna (MHP 4.1.8, 4.1.14 och 4.2.1), 
Krav om miljöinformation i årsrapporter (MHP 4.1.12) och Workshops om miljöteknologi 
och innovation (MHP 4.1.10 och 4.2.3) 

                                                 
1 Nordisk InnovationsCenter 
2 Miljöhandlingsprogrammets aktiviteter har inte fått en offentlig numrering. Numreringen som används i detta 

dokument redovisas i Bilaga 1. 
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3 Gruppens konkrete aktiviteter som skal forelægges EK-M og 
MR-M 

Under år 2004-2005 har NMRIPP-gruppen utvärderat möjligheterna för ökat nordisk 
samarbete kring grön offentlig upphandling. Uppgiften inkom ursprungligen från ÄK-M 
efter kommitténs möte i november 2003. Under 2006 kommer det att igångsätta en full-
skala uppföljning på det som redan gjorts, d.v.s. att ta fram ett första underlag till 
gemensama nordiska gröna inköpskriterier. Näringslivet kommer så mycket som möjligt 
att involveras i arbetet. ÄK-M kommer löpande att orienteras om arbetsprocessen och 
ev. delresultat. Ett första steg i detta blir i koppling till utvecklingen av de första 
kriterierna. 
 
Efter en lång förberedning är ett större projekt kring Gröna marknader och renare 
teknologier på startlinjen. NMRIPP-gruppen har reserverat medel från sin budget 2005 
för att komma igång, men ytterligare stötte kommer också att sökas till BU-puljen. 
Tyngden i projektet kommer att vara i år 2006, men eftersom projektet budgeteras i 
2005 kommer det inte att påverka gruppens budget för 2006. Dessutom går gruppen 
utifrån att fortsatt stötte behövs under år 2007. Projektet kommer att föreläggas ÄK-
M/MR-M när de första konkreta resultaten föreligger. 

4 Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger 

Under år 2006 planerar NMRIPP-gruppen följande aktiviteter som inspel till internationale 
förhandlingar: 
1. Nordisk/Internationell konferens om offentlig upphandling. Konferensen 

syftar till att utväxla erfarenheter och kunskaper om offentlig upphandling, härunder 
att presentera det arbete som gjorts i NMR-regi på området. Konferensen kommer att 
kopplas till det norska ordförandeskapsprogrammet och bidra till uppföljning av mål 
och insats 2.5.6 och 2.5.8 i HU-strategin.3 Förväntat resultat är bl.a. att Norden 
styrker sin ledande roll på området och påverkar utvecklingen på EU- och 
internationell nivå. Vidare förväntas konferensen att vara ett viktigt bidrag till arbetet 
i Task Force 4 (”Sustainable Procurement”) i Marrakech-processen. 

2. Presentation på nationell, nordisk, europisk och internationell nivå av goda 
exempel om grön upphandling i de nordiska länderna. Detta ses som 
uppföljning av mål och insats 2.5.6, 2.5.8 och 2.5.13 i HU-strategin. 

3. Information som verktyg för att påverka attityder. Projektet ses som ett inspel i 
Marrakech-processen. 

4. Workshops om miljöteknologi och innovation. Detta blir ett första steg i aktiva 
nordiska inspel till ETAP, samt ett bidrag till att utveckling av miljöteknologier får en 
central placering i EU’s Lissabon-strategi i överenstämmelse med de nordiska 
miljöministrernas ambitioner. NMRIPP-gruppen kommer fortsatt att fokusera på 
inspel till ETAP under år 2007 och 2008, bl.a. med fokus på ETAP’s prioriterade 
åtgärder PÅ 4 (utveckla och fastställa prestandamål för viktiga produkter, processer 
och tjänster för att uppmuntra deras införande på marknaden), PÅ 8 (uppmuntra 
upphandling av miljöteknik) och PÅ 11 (främja ansvariga investeringar i och 
användning av miljöteknik i utvecklingsländer och länder i ekonomisk omvandling). 

5. Virkemidler for miljøinnovasjon. OECD har haft ett projekt på gång om 
miljöpolitik och privata företag, var man sett på effekten av olika styrmedel på 
miljöåtgärder i företag och utveckling av miljöteknologi och -innovation. NMRIPP-
gruppen planerar en uppföljning på detta i nordisk sammanhang. År 2006 används 
för förberedning, men en större instats planeras 2007-2008. Gruppen har även 
diskuterat den möjlighet att NMR kunde tilby att arrangera en OECD konferens om 
detta i 2008. 

                                                 
3  Hållbarhetsstrategins mål och insatser har inte fått en offentlig numrering. Numreringen som används i detta 

dokument redovisas i Bilaga 2. 
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Vidare kommer NMRIPP-gruppen att samarbeta med ad-hoc gruppen om hållbar 
produktion och konsumtion för att underlätta arbetet med nordiska inspel til ”CSD side 
events”. 

5 Informationsvirksomhed 

NMRIPP-gruppen lägger vikt på att kunskap och resultat från gruppens aktiviteter sprids 
till relevanta målgrupper på ett så effektivt sätt som möjligt. Under år 2006 kommer 
gruppens informationsaktivitet att vara som vanligt, bl.a. i form av publicering av 
relevanta resultat i TemaNord-rapporter. Därutöver ses planerade konferenser om grön 
upphandling resp. miljöteknologi och innovation som en viktig del i gruppens 
informationsverksamhet i 2006. 

6 Samarbejde med andre grupper og sektorer 

NMRIPP-gruppen är en tvärsektoriell grupp. Därmed är samarbete mellan två eller tre 
sektorer en grundläggande förutsättning och styrka för alla gruppens aktiviteter. Från 
början har NMRIPP-gruppen haft ett nära samarbete med PA-gruppen. De två grupperna 
har ett gemensamt sekretariat. Dessutom är samarbete med Miljö- och Ekonomigruppen 
viktigt med hänsyn till genomförandet av hållbar produktion och konsumtion. Detta 
kommer bl.a. att avspeglas i samarbetet kring gröna marknader och renare teknologier. 
 
Som en led i näringssektorns vurdering i 2005 av sitt fortsatta engagemang i NMRIPP-
gruppen, lagdes det vikt på att NICe skulle inviteras till att delta i arbetet. I 
överenstämmelse med detta etablerades det en aktiv kontakt med NICe. I 2006 kommer 
NICe att delta i gruppens möten när möjligt. Vidare ser båda partnere fram till ett närt 
samarbete inom området miljöteknologi. Samarbetets design är i startfasen, men en 
första gemensama uppgift blir antagligen en workshop om miljöteknologi och innovation i 
första halvåret 2006. Diskussion pågår också bl.a. om samarbete kring 
informationsfrågor och upphandling av konsulenttjänster. 
 
Som framkommmit kommer NMRIPP-gruppen att samarbeta med ad-hoc gruppen om 
hållbar produktion och konsumtion för att underlätta arbetet med nordiska inspel til ”CSD 
side events”. Detta är särskilt aktuellt m.h.t. NMRIPP-gruppens viktiga roll i 
genomförandet av hållbar produktion och konsumtion. 
 
NMRIPP-gruppen avser att samarbeta med Nordiska Miljömärkningsnämnden (NMN) 
omkring gruppens arbete med konsumentinformation. 
 
Mervärdet i ett samarbete med övriga grupper och sektorer ligger generellt i de övriga 
aktörernas bidrag inom områden som inte direkt och enbart rör gruppens 
ansvarsområde. Inga specifika problem har förekommit i ett sådant samarbete enligt 
NMRIPP-gruppens erfarenheter, utan processer blir självklart lite tyngre och 
långsammare när fler aktörer dras in. Samarbetets fördelar och nackdelar övervägs för 
vart enskilt tillfälle. 

7 Projektkatalog 

Der henvises til det samlede projektkatalog på hjemmesiden, hvor projekterne beskrives 
med følgende information: 
• Projektets navn 
• Kontaktpersoner 
• Løbetid 
• Deltagende lande 
• Arbejdsgruppe 
• Projektgruppe 
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• Kobling til det nordiske miljøhandllingsprogram,  formål og forventet resultat 
• Kobling til strategien for bæredygtighed udvikling 
• Kort beskrivelse  
• Formidlingsforslag 
• Samarbejdsrelationer, andre arbejdsgrupper og sektorer 
• Søgeord 

8 Gruppens sammensætning  

NMRIPP-gruppens medlemmar den 15 september 2005: 
Gert S. Hansen, Miljøstyrelsen, Danmark, ordförande 
Birgitte Spühler Hansen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Danmark 
Grethe M. Torrissen, Miljøverndepartementet, Norge  
Helena Bergström, Konsumentverket, Sverige 
Karin Öberg, Naturvårdsverket, Sverige 
Kjersti Larssen, Barne- og familiedepartementet, Norge 
Riitta Jalkanen, Konsumentverket, Finland 
Marjut Koivisto, Handels- og industriministeriet, Finland 
Sigurbjörg Sæmundsdóttir, Umhverfisráðuneytið, Island 
Taina Nikula, Miljöministeriet, Finland 
Tomas Gärdström, NUTEK, Sverige 

 
Stefán Gíslason, Environice, Island, sekreterare 

 
Miljøverndepartementet i Oslo tar över ordförandeskapet fr.o.m. 1 januari 2006. 
 
Det hänvisas till gruppens hemsida ang. gruppens mandat. 
 
Den 15 september 2005 hade NMRIPP-gruppen 2 fungerande undergrupper. Dessa 
kommer att slutföra pågåande projekt, men inget beslut har fattats om fortsättningen. 
Detta kommer att tas upp när gruppens 3-åriga handlingsplan föreligger. 
 

9 Budget for arbejdsprogram 

 

Skema 1: Oversigt over ansøgte budgetmidler i 2006 fordelt på 
bevillingsmyndighed 

Bevillingsmyndighed  
 

DKK 
 

 
Bemærkninger 

NMRS miljø 1.500.000  

NMRS näring, energi, regional 575.000 Ev. inkl. NICe 

NMRS övrigt 575.000 Konsumentsektor? 

Overførte frie midler fra 2005 0  

Sum (midler til rådighed 2006) 2.650.000  
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Skema 2: Oversigt over budgetterede midler til aktiviteter/projekter i 2006 

1. Aktiviteter/projekter  
 
 

2.  
Overførte 
kontrakt-
bundne 

midler fra 
forrige år4 

3. 
Budgetterede  

midler for 
2006 

4.  
Arbejds-
gruppens 
planlagte 
bevilling 

2007 

5. 
Bemærkninger 

1.1 Gemensama nord. inköpskriterier 100.000 300.000 250.000 Startas 2005 

1.2 Teknologiupphandling  250.000 100.000  

1.3 Konferens om grön upphandling  400.000  Förbered. 2005 

1.4 Presentation av goda exempel  50.000 50.000  

2.1 Information för att påverka attityder  400.000   

2.2 Krav om miljöinfo i årsrapporter  250.000   

3.1 Gröna markn.& renare teknologier 800.000 0 400.000 Startas 2005 

3.2 WS om miljötekn. och innovation  400.000 200.000  

3.3 Virkemidler for miljöinnovation  50.000 200.000  

      Resekostnader undergrupperna  210.000 230.000  

      PA-gruppens sekretariat  240.000 270.000  

      Tryckkostnader  100.000 100.000  

      Övrigt   1.300.000  

SUM (DKK) 
900.00

0  2.650.000 3.100.000 

70% Norden 
25% EU 
  5% Næromr. 

 
 

Skema 3: Oversigt over sekretariatsmidler i 2006 

Anvendelse af midler  
 

DKK 
 

 
Bemærkninger 

Løn 175.000  

Rejser 40.000  

Administration 25.000  

Øvrige 0  

Total 240.000  

 
 
 
 
 
Borgarnes   2005-09-21          
Stefán Gíslason, sekreterare för NMRIPP-gruppen 

                                                 
4 Med ”Overførte kontrakt-bundne midler fra forrige år” hänvisas det till medel som förväntas finnas kvar i 
slutet av år 2005 bundna på pågåaende projekt vilka startats under 2005. Siffrorna inkluderar endast 
kvarståande medel 31/12 2005 men inte total beviljade medel 2005! 
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Bilaga 1:   Numrering av aktiviteter i det Nordiska 
Miljöhandlingsprogrammet 2005-2008 

 
Miljöhandlingsprogrammets aktiviteter har inte fått en offentlig numrering. Numreringen 
som används i detta dokument redovisas i tabellen nedan. 
 
 
Nordisk Ministerråd:  Miljøhandlingsprogram 2005-2008 
Tema 4.         Bæredygtig forbrug og produktion 

Deltema 4.1  Renere produkter og affald 
Mål:               At arbejde for at forebygge og mindske produktionens og forbrugets 

negative påvirkning af miljøet samt bidrage til effektiv anvendelse af 
naturressourcerne gennem hele deres livscyklus 

 
Nr. Aktivitet 
4.1.3 Der vil blive arbejdet for at reducere risici ved kemikalier i produkter og affald samt at standse 

brug af problematiske kemikalier i produkter 
4.1.8 Der arbejdes bl.a. med at opbygge kapacitet i nærområderne for bæredygtig produktion og 

forbrug med hensyn til lokale behov 
4.1.10 Der arbejdes for at prioritere miljøteknologi i forhold til EU’s handlingsplan for miljøteknologi 

(ETAP) 
4.1.12 Der vil blive udarbejdet forslag til initiativer, som sikrer at brugerne, beslutningstagerne og 

producenterne får større miljøkompetence og adgang til miljørelateret information om varernes 
indhold, miljøpåvirkning og anvendelse 

4.1.14 Der vil blive arbejdet for at synliggøre nordiske eksempler på bæredygtig produktion samt 
fremme alternative produktionsformer som bl.a. økologisk landbrug, vedvarende energi og 
biogasproduktion i landbruget 

Deltema 4.2  Grønne markeder og offentlige indkøb 
Mål:               At stimulere til innovation og nytænkning med sigte på at mindske 

samfundets totale miljøbelastning og ressourceforbrug samt fremme 
næringslivets konkurrencekraft, grønne markeder og beskæftigelsen 

 
Nr. Aktivitet 
4.2.1 Der vil blive arbejdet for, at den offentlige og private sektor tager miljøhensyn ved indkøb. I 

denne sammenhæng vil man arbejde med at sammenstille fællesnordiske kriterier og et 
benchmarkingsystem for grønne indkøb 

4.2.3 Der skal udarbejdes eksempler på ”Best Practice” inden for miljøteknologi, som har bidraget til 
økonomisk udvikling 
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Bilaga 2:   Numrering av mål och insatser i den Nordiska Strategin 
för hållbar utveckling 2005-2008 

 
Hållbarhetsstrategins mål och insatser har inte fått en offentlig numrering. Numreringen 
som används i detta dokument redovisas i tabellen nedan. 
 
 
Nordisk Ministerråd:  Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden.  
Kapitel 2.         Hållbara produktions- och konsumtionsmönster 

2.5  Mål och insatser 2005-2008 

Nr. Mål och insatser 
2.5.6 De nordiska länderna avser att ge tydliga signaler till alla statliga och kommunala verksamheter 

att ställa upp bakom kravet om hållbar produktion och konsumtion. Offentlig grön inköpspolitik 
och miljöledningssystem är viktiga samarbets- och insatsområden. 

2.5.8 Nordiskt samarbete vid utveckling och distribution av verktyg, handböcker och kurser som en del 
av hjälpprogrammet skulle leda till fördelar på grund av dess storskalighet liksom till utbyte av 
kunskap och metoder mellan de nordiska länderna. 

2.5.13 De nordiska länderna skall genom erfarenhetsutbyte stärka näringslivet insats för en hållbar 
utveckling. Arbetet skall fokusera på principerna i den integrerade produktpolitiken häribland 
livscykelperspektiv, miljöledningssystem och miljömärkning. Speciell fokus skall riktas mot 
kompetensbehovet hos små- och medelstora verksamheter. 

 
 


