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1. Københavns Amtsråd

2. Nordjyllands Amtsråd

3. Arhus Amtsråd

4. Fyns Amtsråd

5. Københavns Borgerrepræsentation

6. 1.ø. kt.

7. 2. o.kt.

8. Sundhedsministerjet
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I skrivelse at 28. november 1986, jf. skrivelse at 7. sep

tember 1987 (j.nr. 2—16—8/5—82), nar Københavns Amtsråd ansøgt om

Indenrigsministeriets godkendelse efter § 60 i lov om kommunernes

styrelse at oprettelsen at en fælleskommunal lægerniddeigrossist—

virksomhed 4i’1GROS med deltagelse at Københavns, Fyns, Arnus og

Nordjyllands Amtskommuner samt Køoenhavns Kommune. Med ansøgnin

gen fulgte et udkast til interessentskabskontrakt, der var god

kendt at Københavns Amtsråd den 15. oktober 1986, oq som senere

er godkendt at de øvrige interessenter den 10. november, 2. de

cember og 9. decemoer 1986 samt den 19. februar 1987.

Det fremgår at sagen, at interessentskabet.s hovedformål skal

være at drive en lægemiddelgrossistvirksomned, der med henblik på

videresaig til interessenternes syenusapoteker og sygenusapo—

teksfilialer indkøber lægemidler og andre apoteksvarer.

Det fremgår endvidere at sagen, at baggrunden for oprettel

sen at den fælleskommunale lægemiddelgrossistvirksomnei er, at

der med virkning fra den 1. januar 1983 er blevet etableret en ny

distributionsordning for fabriksfremstillede lægemidler, som in

debærer, at al distribution at fabrikstremstillede farmaceutiske

specialer skal foregå gennem de 4 private medicinaigrossister, og

at grossisternes salgspriser i alle tilfælde skal være den til

Sundnedsstyrelsen anmeldte officielle apoteksindkøbspris. Denne

ordning, den såkaldte totaldistributionsordning, der blev god

kendt at Monopoltilsynet og stadfæstet at i4onopolankenævnet, er
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senere blevet indbragt for domstolene. Ved østre Landsrets dorn at

12. december 1’385 blev Monopoltilsynet frifundet, og sagen er nu

indanket for Højesteret.

Det bem.rkes udtrykkeligt, at spørgsmålet om lovligheden af

denne totaldistributionsordning ikke indgår i grundlaget for mi

nisteriets stillingtagen til den forelagte sag.

Indenrigsministeriet anmodede i skrivelse at 26. oktober

197 Sundnedsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt der efter

Sundnedsministeriets opfattelse er sundhedspolitiske eller sund—

hedsøkoriomiske grunde, der taler imod en godkendelse at A4GROS.

I deri i totokopi vedlagte skrivelse at 11. december 1987 har

Sundnedsministeriet bl.a. udtalt, at den nuværende engrosdistri—

bution at lægemidler til apotekerne gennem 4 grossister fungerer

tilfredsstillende. Sundhedsministeriet har endvidere anført, at

etablering at A4GRDS vil betyde samfundsmæssige meromkostninger,

der kan anslås til 1—2 mill.kr. Da qrossistbetjeninqen af apote—

kere med legemiciler i dag varetages sikkernedsmssigt fuldt for

svarligt. og iøvrigt på en nensiqtsrrissiq måde til lave omkostnin

ger, og da etablering at A1GROS vil øge de samlede omkostninger

ved distriöutioneri at lægemidler, finder Sundnedsministeriet, at

nensynet til den bedst mulige udnyttelse at ressourcerne taler

imod oprettelsen at •A1GROS.

I denne anledning skal man meddele, at Indenrigsministeriet

under nensyn til de samfundsmæssige konsekvenser, som efter Sund—

hedsministeriets oofattelse taler imod oprettelsen at den tælles—

kommunale igemi’ddelgrossistvirksomhed Av1J3, ikke nar fundet at

kunne godkende oprettelsen at A1GROS.
Thor Pedersen
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2—3. ot. Under nenvisning til

i 2: titS skrivelse at 7.1.87 (j.rir. 2—08—0/6)

i 3: titS skrivelse at 22.12.86 til Køcenhavns Amtsråd (j.rir. 2—

08—00—6—85)

i 4: tits skrivelse at 10.12.86 (j.nr. 2—86—0/1—84)

i 5: £1aqistratens 2. afdelings skrivelse at 4.3.87 (j.nr. 522.207

rn 130)

i 6: 1. @.kt. skrivelse at 14. april 1987 (j.nr. 1987/1530—30)

i 7: 2. .kt. skrivelse at 15. april 1987 (j.nr. 1564—39/1987)

i 8: under henvisning til sundhedsministeriets skrivelse at 11.

december 1987 (4. kontors ].nr. 55282—læ/1985).


