
 

Nesseby Rådhus,  
9840 Varangerbotn 
Mob: 90110562 
E-post: th@ofr.no 

 
  

 

 
Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, 
Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig, herunder 
interkommunale løsninger. 

 
 

Til: Nærings- og fiskeridepartementet v/ Statsråd Iselin Nybø 
 Helse- og omsorgsdepartementet v/ Statsråd Bent Høie 
 Statens legemiddelverk v/ Direktør Audun Hågå 
 Konkurransetilsynet v/ Lars Sørgard. 
 Troms & Finnmark Fylke v/ Fylkesrådsleder Bjørn Inge Moe 
 Media 
 

 
 
Uttalelse i forbindelse med konkurransesituasjonen for 
innkjøp av medisiner. 

 

 

Det er 3 store legemiddel leverandører i Norge, Apotek1 Gruppen AS, Norsk 

Medisinaldepot AS og Boots Apotek AS. Apotek1 Gruppen omsatte for ca. 12 

mrd. i 2019, mens tilsvarende tall for Norsk Medisinaldepot og Boots Apotek er 

ca. kr. 11 mrd. og 4,1 mrd.  

 

Finnut Consult AS har på vegne av kommunene i Troms & Finnmark hatt ute en 

forespørsel «legemidler Finnmark og Troms kommuner 2020». Anbudet ble 

publisert den 16. mai 2020 og pga Cov.19 pandemien ble det satt en lang 

tilbudsfrist til den 07. oktober 2020. Anbudet ble delt i to konkurranser 

(delkontrakter), «reseptbelagte legemidler» og «reseptfrie legemidler og andre 

handelsvarer». 

Det var kun en leverandør som leverte inn tilbud, og som leverte tilbud i begge 

konkurransene. 

Det var Apotek1 Gruppen AS. Deres tilbud omfattet ikke kommunene Gamvik, 

Ibestad, Karasjok, Lavangen, Målselv, Salangen og Sør-Varanger kommune. 

 

Finnut AS har vært i kontakt med begge de to største leverandørene vedrørende 

dette anbudet og forhørt seg om begrunnelsen for den manglende interesse for å 

levere tilbud. Apotek1 Gruppen argumenterer med mangel på ansvarsapotek i de 

kommuner som tilbudet ikke omfatter og dyr frakt. Mens Norsk Medisindepot 

ikke hadde prioritert dette anbudet som følge av andre anbud og større anbud. 

 

Kommunene i distriktene opplever at det er liten konkurranse i dette markedet 

og det er kun to/tre store leverandørene som kontrollerer og styre dette marked 
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Medieoppslag den siste tiden underbygger dette, der de store grossistene og 

kjedene truer butikkeiere med boikott hvis det selger varene utenom ordinære 

kjedebutikker: 

 

E24, 25.10.2020 

• Apotekkjempe truer leverandører om butikksalg: – Vil få 

konsekvenser. 

 

Borsen.no, 30.10.2020 

• Refser paracent-stunt 

 

Øst-Finnmarkrådet mener dette er en veldig uheldig utvikling og tvinger 

kommunene i Troms & Finnmark til å bryte loven om offentlig anskaffelse. 

Dette er et samfunnsproblem som bør løftes på politisk nivå, både kommunalt, 

regionalt og nasjonalt. 

 

Vi ber derfor sentrale myndigheter og konkurransetilsynet gripe inn å sørge for 

at markedet for slike produkter fungerer. 

 

 

 

Vadsø/Nesseby/Tana 20.11.2020 

 

Med Vennlig Hilsen 

Øst-Finnmarkrådet 

 

 

Wenche Pedersen      Trond Haukanes 

Styreleder       Daglig Leder 

Sign.        Sign. 

 
 

Media kontakt: Wenche Pedersen 90686648 / Helga Pedersen 91898730 


