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Veena athugasemdar við frumvarp fiármálaráðherra til laea um brevtineu á löeum um opinber

Vísað ertil fundar með viðskiptanefnd Alþingis, 19. maí s.l. og óskar nefndarmanna um nánari 
skýringu á þeim tilmælum okkar að:

„ráðast verði í gagngera endurskoðun reglna og verkiags við opinber útboð Rfkiskaupa f.h. 
heilbrigðisstofnana, enda Ijóst af framkvæmd margra undanfarinna útboða ogfjðlda kæra að 
margt [megi] þartií betri vegarfæra."

Á fundinum kom fram hjá fulltrúa velferðarráðuneytisins að þegar hefði verið ákveðið, í samvinnu við 
Ríkiskaup, að endurskoða reglur og verkferla við þessi útboð. Jafnframt kom fram að samstarf við 
fyrirtæki á þessum markaði við þá endurskoðun væri sjálfsagt. í þeirri vinnu munum við leggja 
áherslu á;

• Að farið verði yfir útboðsferla og útboðslýsingar í nágrannalöndum okkar og fundin verði leið 
sem hugnast hlutaðeigandi hagsmunaaðilum. Mikilvægt er að birgjar fái að koma þar að máli 
þar sem misbrestur hefur verið á framkvæmd og umgjörð fjölda undanfarinna útboða. Nánari 
útlistun á þeim misbresti á fullt erindi inn í þá vinnu, Meða! þeirra atriða sem taka þyrfti tillit

o Að mat á heilsuhagfræði ákveðinna lyfja verði tryggt í nýju útboðsferli, en í skýrslu 
vinnuhóps Velferðarráðuneytisins um S-lyf kemur fram að að sérstöku fjármagni 
verði veitt til að efla m.a. kostnaðarábatagreiningar lyfja. 

o Að aðgengi nýrra lyfja verði tryggt. Fram kemur í skýrslu vinnuhóps um S-lyf að engin
ný lyf hafi verið tekin í notkun frá árinu 2008 og að sú staðreynd ógni stöðu
heilbrigðiskerfisins á íslandi sem hefur lengi vel verið í fremstu röð. 

o Að tryggt sé að faghópar sem koma að mati á tilboðum við útboð verði betur 
skilgreindir og komið verði í veg fyrir hagsmunatengsl. 

o Að niðurstöður útboða séu í samræmi við útboðslýsingar.
o Að tryggt verði að reglur um opinber innkaup séu virtar.

Frumtök og aðildarfyrirtæki árétta mikilvægi þess að þau komi að vinnu við breytingar á 
útboðsreglum og römmum og í Ijósi framangreinds var athygli viðskiptanefndar vakin á málinu.
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