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Reykjavík 30. nóvember 2010

Vísað er til erindis viðskiptanefndar Alþingis vegna frumvarps til laga um breytingar á lögum 
nr. 84/2007, um opinber innkaup, 189 mál.

Um leið og Rikiskaup lýsa sig yfír stuðningi við ftumvarpið viljum við árétta að á liðnum 
árum hafa oft komið fram hugmyndir um að taka þátt í samnorrænum útboðum til að ná íram 
heildarhagkvæmni í opinber um innkaupum á grundvelli stærðarhagkvæmni. Það sem vafist 
hefur fyrir opinberum innkaupaðilum vegna samnorrænna innkaupa er lagaumhverfíð en með 
þessu frumvarpi er þeirri hindrun rutt úr vegi.

Samlegðar áhrif vegna sameiginlegra Ínnkaupa íslands og eins eða fleiri norrænna þjóða eða 
aðildarþjóða að hinu Evrópska efnahagssvæði geta leitt til þess að betri kjör fást. Auk þess 
má benda á að frumvarpið er í anda markmiða samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, en 
markmið samningssins eru eins og þau eru skilgreind í 1. gr. laga nr. 2/1993 lög um Evrópska 
efnahagssvæðið: að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla 
samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að 
mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES. 
Til að ná þeim markmiðum sem sett eru í 1. mgr. skal samstarfið í samræmi við álcvæði 
samnings þessa fela í sér: a. frjálsa vöruflutninga; b. frjálsa fólksflutninga; c. frjálsa
þjónustustarfsemi; d. frjálsa fjánnagnsflutninga.

Jafnræði og gegnsæi er tryggt þar sem heimildin er bundin því skilyrði að hún sé veitt 
miðlægri innkaupastofnun, Ríkiskaupum, fyrir hvert útboð fyrir sig af fláimálaráðheiTa, að 
undangenginni rökstuddri beiðni Ríkiskaupa og útboðið fari fram í samvinnu við aðildarþjóðir 
sem fyrir liggur að hafi innleitt reglur Evrópska efnahagssvæðisins um opinber innkaup.
Eins og áður segir eru Rikiskaup hlynnt frumvarpinu og leggja til að það verði samþykkt 
óbreytt.

Virðingarfyllst 
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