Inbjudan till ESO-seminarium den 10 december 2013

Grön offentlig upphandling - en effektiv miljöpolitik?
Värdet av den offentliga sektorns upphandlingar motsvarar ca 600
miljarder kronor per år. Upphandlingarnas grundläggande syfte är
att säkerställa en väl fungerande konkurrens. Samtidigt gör inköpens omfattning det lockande att använda dem också för andra politiska ambitioner, t.ex. att nå miljöpolitiska mål.
I rapporten Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESOrapport om miljöpolitiska ambitioner analyserar forskarna Sofia
Lundberg och Per-Olov Marklund förutsättningarna för att grön offentlig upphandling ska fungera som ett effektivt miljöpolitiskt
styrmedel. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:




Är grön offentlig upphandling ett kostnadseffektivt styrmedel?
När är det lämpligt att använda grön offentlig upphandling?
Är upphandling av ekologiska livsmedel en ändamålsenlig miljöpolitik?

På seminariet presenterar författarna sin rapport och därefter följer
en diskussion om möjligheterna att använda offentlig upphandling
som ett miljöpolitiskt instrument.
På seminariet medverkar
Sofia Lundberg
Per-Olov Marklund
Svante Axelsson
Gunvor G Ericson
Jerker Holm
Sten Nyberg
Ulf Perbo

Författare, Umeå universitet
Författare, Umeå universitet
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Riksdagsledamot (MP)
Professor, Lunds universitet
Professor, Stockholms universitet
Statssekreterare, Socialdepartementet (KD)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Välkomna!

Program

Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

12.50 Kaffe

ESO är en kommitté med uppdrag att
självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

13.00 Inledning

Hans Lindblad
Expertgruppen består av

13.05 Presentation av rapporten

Sofia Lundberg & Per-Olov Marklund
13.30 Kommentarer

Svante Axelsson
Jerker Holm
Ulf Perbo
14.20 Paneldiskussion

Svante Axelsson
Gunvor G Ericson
Ulf Perbo
Jerker Holm
Sten Nyberg
m.fl.
15.15 Seminariet slut

Tid: Tisdagen den 10 december 2013
kl. 13.00 --- 15.15
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 5, Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 8 december
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på www.eso.expertgrupp.se

Ordförande
Hans Lindblad, fil.dr i nationalekonomi
och riksgäldsdirektör
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro universitet
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik vid Lunds universitet
och verksam vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi från Stockholms universitet och
verksam vid Pensionsmyndigheten

