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llmsögn: Þskj. 206 — 189. mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.
84/2007, um opinber innkaup.

Með töivupósti, dags. 25. nóvember 2010 sendi nefndasvið Aiþingis til umsagnar frumvarp til 
laga um opinber innkaup (heimild til útboðs erlendis}, 189. mál. Við samningu frumvarpsins 
var m.a. haft samráð við heilbrigðisráðuneytið og Ríkiskaup vegna áhuga 
heilbrigðisráðuneytis og LSH á að kanna möguleika á sameiginlegum lyfjaútboðum spítalans 
og systurstofnana á Norðurlöndum, í Ijósi þessa senda Frumtök, sem eru samtök 
frumlyfjaframieiðenda, viðskiptanefnd Alþingis umsögn þessa.

Fram til þessa hefur hin viðtekna venja varðandi opinber innkaup verið sú að opinberar 
stofnanir, oftast í samvinnu við Ríkiskaup, hafi óskað eftir tilboðum frá íslenskum 
fyrirtækjum í vörur og þjónustu og þannig verið leitast við að kaupa vörur og þjónustu á 
lægsta verði sem boðið er hverju sinní. Verði frumvarpið að lögum getur hið opinbera 
sniðgengið íslensk fyrirtæki og keypt vörur og þjónustu í útboðum erlendis.

íslensk fyrirtæki útilokuð -  atvinna og þjónusta flutt úr landi
í athugasemd með frumvarpinu kemur fram að ætlunin sé að stuðla að stærðarhagkvæmni 
ásamt því að afía tilboða frá fleiri fyrirtækjum og stuðla þannig að virkari samkeppni við 
opinber innkaup en möguiegt er við útboð hérlendis. Verði frumvarpið að iögum mun það að 
líkindum gera hið gagnstæða, þ.e. vera samkeppnishamlandi fyrir íslenskfyrirtæki og að 
bjóðendum muni mögulega fækka. Stærri útboð á íslandi fara nú þegar fram á EES svæðinu, 
þannig að fyrirtækjum á því er frjálst að bjóða í viðskipti á íslandi. Með þeim breytingum sem 
felast í frumvarpinu verða ísienskir aðilar hins vegar í raun útilokaðir frá því að taka þátt í 
útboðum á vegum hins opinbera á íslandi, hreinlega af því að þeir munu ekki hafa bolmagn 
til þess að taka þátt í útboði í öðru ríki með tilheyrandi þjónustu við markað sem er margfait 
stærri en sá íslenski.

Með frumvarpinu er vegið að starfsumhverfi íslenskra fyrirtækja og lögð drög að því að 
atvinna og þjónusta verði flutt úr landi. Á vegum þeirra fyrirtækja sem sinna þjónustu við 
Landspítalann starfar fjöldi fólks. Verði frumvarpið að lögum, má segja að Alþing? sé að segja 
að þekking og þjónusta þessa fólks skipti ekki máli. Gengið er út frá því sem vísu að hið 
opinbera geti sinnt þessu hlutverki, að því er virðist án nokkurs kostnaðar, því skýrt er tekið 
fram í umsögn fjármáfaráðuneytis við frumvarpið að „ekki verði séð að það muni hafa í för 
með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð heldurfremur að það geti dregið úr útgjöldum þótt ekki 
sé hægt að sjá fyrir í hversu miklum mæii það gæti orðið". í fylgiskjali með frumvarpinu 
kemur fram að ekki hafi verið gerð sérstök úttekt á því hvað þessi leið geti skilað mikilli 
lækkun á innkaupsverði opinberra aðila en að gera „verði ráð fyrir að það geti orðið 
umtalsvert ef vel tekst tií og þær væntingar, sem umræða um þessi mál hefur skapað, ganga
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eftir". Ennfremur segir að verði frumvarpið óbreytt að lögum verði ekki séð að það muni 
hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð heldur fremur að það geti dregið úr útgjöldum 
þótt ekki sé hægt að sjá fyrir í hve mikium mæli það geti orðið. Að komast að niðurstöðu sem 
þessari bendir til lítilíar þekkingar á verslun og viðskiptum og einsýnt að þessi umsögn 
fjármálaráðuneytisins stenst ekki skoðun.

Lyfjaheildverslun ríkisins - Lyfjastofnun hunsuð
Varðandi innflutning á lyfjum gilda strangar reglur, t.a.m. um markaðsieyfi, pakkningar, 
merkingar á íslensku, birgðahald og birgðastöðu, fagþekkingu og örugga dreifingu. Hvernig 
ætlar hið opinbera að halda utan um þá þætti innkaupanna, og það án þess að það valdi 
kostnaði? Með frumvarpinu er í raun verið að leggja drög að því að stofna heildsölufyrirtæki 
á vegum ríkisins. Því mun fylgja kostnaður. Eða er ætlunin að slá af kröfum um öryggi 
sjúklinga, t.d. með því að gera ekki kröfu um ísienskar leiðbeiningar, pakkningastærðir og 
merkingar? Það skýtur óneitanlega skökku við að fjármálaráðuneytinu þyki eftirsóknarvert 
að færa þóknun fyrir umrædda umsýslu og þjónustu til erlendra fyrirtækja og stofnana með 
fyrirsjáanlegum atvinnumissi fjölda starfsmanna hjá fyrirtækjum sem hafa þjónustað 
heilbrigðisstofnanir á borð við LSH um árabil.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að um innkaup, sem gerð eru á grundvelli þeirrar 
heimildar sem þar er nefnd, gildi reglurviðkomandi ríkis, þar með talið kærur, gildi 
innkaupaákvarðana og skaðabætur. Hér er um að ræða fullkomið afsal til hins erlenda ríkis til 
viðbótar við fjármagn og störf. Hvað lyfjakaup varðar, vaknar sú spurning hvort íslenska ríkið 
sé með þessu að koma sér undan þvt eftirliti sem Lyfjastofnun ber að hafa samkvæmt 
íslenskum og evrópskum lögum.

Mikilvægt er að nefndarmenn séu meðvitaðir um þá staðreynd að hið opinbera ákveður nú 
þegar almennt verð á lyfjum til notkunar á sjúkrahúsum, með því að ákveða að lyfjaverð sé 
hið sama og lægsta verð á hinum Norðuriöndunum. Þá er staðreynd að lyfjaverð á íslandi er í 
dag lægra en meðalverð Norðurlandanna, mun íægra en í Danmörku og svipað og í Svíþjóð 
og Noregi, sbr. nýjustu verðkönnun lyfjagreiðslunefndar (sjá meðf. töflu).
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Samanburður á verðlagi lyfja milli Norðurlandanna
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Vegna mismunandi virdisaukaskattprósentu crmiðað við 25,5% vsk. ti! að gerasamanburð raunhæfaa

Verði frumvarp þetta samþykkt, má leiða líkum að því að innkaup fslenska ríkisins á lyfjum, á 
grundvefli útboða erlendis, gætu haft áhrif á störf allt að 250 vel menntaðra starfsmanna, 
einkum lyfjafræðinga, hjá íslensku lyfjafyrirtækjunum. Frumvarp þetta er ekki til þessfallið
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að skila hinu opinbera ávinningi, heldur þvert á móti að grafa undan þeim fyrirtækjum sem 
sinna mikilvægu hlutverki í íslensku heilbrigðiskerfi, og þar með að grafa undan einni af 
meginstoðum heilbrigðiskerfisins.

Frumtök hvetja nefndarmenn viðskiptanefndar til þess að leggja til að frumvarpið verði 
dregið til baka og þær hugmyndir sem settar eru fram með því verði aflagðar. Óskum 
jafnframt eftir fundi með nefndinni til að gera nánar grein fyrir sjónarmiðum okkar.

Virðingarfyllst,

f.h. Frumtaka,

Jakob Falur Garðarsson, 
f ra m kvæ md astj ó ri.
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