
Alþingi 
Erindi m Þ ^*?// 'fxiO 

komndagur 23. 3. 2 0 11

Álit

um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 84/2007„ um opinber innkaup.

Frá meiri hluta heilbrigðisnefndar.

Nefndin hefur að beiðni viðskiptanefndar íjallað um þá þætti málsins sem snúa að málefnasviði hennar. 
Nefiidin fékk á sinn fund Egil Tryggvason frá Qármálaráðuneyti, Gunnar Alexander Ólafsson og Bjama 
Arthursson frá velferðarráðuneyti, Halldór Ó. Sigurðsson og Ólaf Baldursson frá Landspítala, Júlíus S. 
Ólafsson og Guðmund f. Guðmundsson frá Ríkiskaupum og Ólaf Reyni Guðmundsson frá Samtökum 
verslunar og þjónustu.

Með frumvarpinu er lagt til að fjármálaráðherra geti veitt miðlægri innkaupastofnun heimiíd til að 
bjóða út innkaup erlendis og er heimildin því takmörkuð við almenn eða lokuð útboð. í athugasemdum við 
frumvarpið kemur fram að við samníngu þess var samráð haft við heilbrigðisráðuneyti og Ríkiskaup, sem 
er miðlæg innkaupastofnun ríkisins. Einnig kemur fram að áhugi hafí verið á því hjá heilbrigðisráðuneyti 
og Landspítalanum að kanna í tilteknum tilvikum möguleika á sameiginlegum íyfjaútboðum spítalans og 
systurstofnana hans á Norðurlöndum.

Nefndin fjallaði um þau áhrif sem samþykkt frumvarpsins gæti haft á innflutning og dreifingu lyfja hér 
á landi. í umsögnum við málið kom m.a. fram að öll lyf sem boðin eru út útboði þurfi að hafa markaðsleyfl 
á íslandi og að innflutningur og dreifing lyfja á íslandi sé í höndum íslenskra fyrirtækja sem hafa sérstakt 
starfsleyfi. Meiri hlutinn bendir á að ekki er ætlunin að bjóða út dreifingarkerfi fyrir lyfin, heldur yrði um 
að ræða útboð sem fæli í sér nettóverð án dreifingar. Það er því ekki síefna stjómvalda að setja á fót 
sérstaka lyfjaverslun rikisins og breyta dreifingarkerfi lyQa. Enn fremur áréttar meiri hlutinn að frumvarpið 
mun ekki hafa áhrif á Iög og reglur er gilda um markaðsleyfi og innflutning lyfja. Frumvarpið muni því 
ekki hafa í för með sér breytingu á núverandi kerfi innflutnings- og heildsöluaðila til að sjá um innflutning, 
birgðahald og dreifinu.

Samkvæmt upplýsingum nefhdarinnar á frumvarpið sér upphaf vegna áhuga velferðarráðuneytisins og 
Landspitalans til að kanna moguleika sem gætu falist í sameiginlegum útboðum með systurstofhunum á 
Norðurlöndunum. Meiri hlutinn fagnar því að góður árangur hafi náðst með innlendum útboðum og 
vöruverð oft verið betra en hjá viðmiðunarlöndum. Hins vegar hafi komið upp tilvik þar sem verð hefur 
verið óviðunandi og jafnvel ekki boðið í hluta af þeim lyfjum sem hafi staðið til boða. Meiri hlutinn álítur 
að sú heimild sem er í frumvarpinu muni hafa í för með sér töluverðan ávinning í formi lækkunar á 
kostnaði við kaup á lyfjum og líkur á hagstæðara verði. Leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði 
samþykkt.

Alþingi, 23. mars 2011.
Jónína Rós Guðmundsdóttir,

Siv Friðleifsdöttir,
Ólafur Þór Gunnarsson,

Kristján L. Möller,
Sigriður Ingibjörg Ingadóttir.
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