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Innstilling fra sosialkomiteen om lover om Norsk Medisinaldepot og 
om endringer i lovgivningen om innførsel og omsetning 

av apotekvarer og gifter. 
(Ot. prp. nr. 29 - 1952). 

Til Odelstinget .. 

Spørsmålet om å opprette et offentlig sen
traldepot for legemidler med enerett til im
port og engroshandel har vært reist og drøftet 
flere ganger tidligere, særlig i og etter krise
tider. 

Historikk. 

Den 1. mars 1809 opprettet Regjeringskom
misjonen av hensyn til de vanskelige for
syningsforhold under Napoleonskrigene et 
«Medisinalvaredepot», som utførte et godt ar
beid. Depotets styre foreslo at virksomheten 
skulle bli opprettholdt også etter krigens 
slutt, men dette ble ikke godtatt, og det 
opphørte 1. august 1815. 

Spørsmålet var oppe ·påny i 1860 og 1891. 
I 1892 ble nedsatt en apotekkomite som le
verte innstilling i 1898. Et mindretall uttalte 
seg for statsmonopol både på apotekdriften 
og på innførsel og engroshandel med apotek
varer, men komiteens flertall var imot mo
nopol. På grunnlag av denne innstillingen 
ble det av Medisinaldirektøren lagt fram for
slag om å ta inn i en ny apoteklov bestemmelse 
om at alle apotek skulle ha plikt til å kjøpe 
sine varer fra et statsdepot, om dette skulloe 
bli opprettet. 

Lov om drift av apotek av 4. august 1909 
har følgende bestemmelse i § 19: 

«Hvis det etter offentlig foranstaltning blir 
Qpprettet et sentraldepot for apotekenes for
Syning med legemidler, skal enhvef ~pot~ker 
\>ære forpliktet til alene fra dette a mnkJøpe 

· de legemidler som depotet forhandler.» 

Flertallet i næringskomiteen rettet i 1909 
en anmodning til Regjeringen om utredning 
av statsdepot for medisiner, og et mindretall 
i komiteen var også for statsdrift av apote
kene. Saken ble utredet av apotekvisitator 
Klaveness, som bl. a. uttalte at et statsdepot 
var savnet i tiden omkring 1905, og videre 
framholdt at et statsdepot ville føre til bedre 
kvalitetskontroll med medisiner. Et utvalg 
som avga innstilling i 1915, gikk enstemmig 
mot opprettelse av statsdepot, og saken ble 
ikke fremmet. 

Stortinget anmodet påny den 11. juni 1919 
Regjeringen om å utrede spørsmålet. Sosial
departementet nevnte opp et nytt sakkyndig 
utvalg som leverte sin innstilling i 1926. 
Denne innstillingen behandler både spørsmå
let om statsdrift av apotekene og statsmono
pol på engroshandel med apotekvarer. Ut
valgets flertall var imot statsdrift av apo
tekene, mens det i spørsmålet om et stats
depot for apotekvarer delte seg i to like store 
fraksjoner. 

Sosialdepartementet uttalte (Ot. prp. nr. 
30, 1930) at et statsmonopol på handelen 
en gros i flere henseender ville fremby for
deler fremfor den nåværende ordning, men 
fant å måtte anbefale at saken utstår inntil 
de økonomiske forhold er blitt ·mer avklaret. 
Saken ble ikke behandlet av Odelstinget 1930 
og ble forelagt ·påny i 1931 (St.meld. nr. 20, 
1931). Stortinget sluttet seg til departemen
tet, men et mindretall i helsekomiteen hen-
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stillet til departementet å ta spørsmålet om 
statsmonopol på engroshandelen opp til nær
mere utredning. 

Under krigen i 1940 ble det opprettet stats
depot i Tromsø og i 1914 ble opprettet medisi
naldepot i England med oppgave å forsyne 
det sivile medisinalvesen, handelsflåten, hæren, 
marinen og flyvåpenet. Fra 1942 deltok det 
også i forsyninger til Norge og forberedte 
sammen med et innkjøpskontor i New York 
forsyningene ved frigjøringen. 

Statsinnkjøpene ble avviklet i begynnelsen 
av 1946 da de private drogefirmaer igjen 
kunne overta importen. 

Statens Midlertidige Medisinalvaresentral i 
Oslo har fremdeles et lager, men dette er i 
tiden etter frigjøringen betydelig redusert 
ved salg. Lageret er derfor tilfeldig sammen
satt og ikke fullverdig som beredskapslager. 

I oktober 1946 oppnevnte Regjeringen et 
medisinalt krij!eutvalg, som i mars 1948 ga 
en foreløpig innberetning med oversikt over 
sivile og militære beholdninger av legemidler, 
produksjonsmuligheter og planer for koordi
nering av sivile forsyninger og kriselagre. 
Det har vært ført forhandlinger med de for
skjellige bransjer om formene for samarbeid 
mellom staten og bransjene når det gjelder å 
sikre nødvendige beholdninger av medisinal
varer. 

Beredskapsrådet for landets helsestell har 
senere ført dette arbeid videre for å skaffe 
til veie beredskapslagre så snart som mulig. 
Det er etter hvert opprettet kontrakter mel
lom importørene på den ene siden og staten 
ved Handelsdepartementet på den andre si
den. Staten har i disse kontrakter påtatt seg 
vidtgående forpliktelser, nemlig godtgjørelse 
for forrenting av den kapital som er lagt 
ned i varelagret og ekstrautgifter ved lagring 
og assuranse, tap ved svinn samt eventuelle 
konjunkturtap og verdiforringelse av annen 
årsak. 

De beredskapslagre som er opprettet i 
samarbeid med grossister i apotekvare bransjen 
er fordelt på 8 steder i landet, og det er 
ansatt tillitsmenn hvis arbeid for tiden be
står i tilsyn og rullering. 

Beredskapsspørsmålet for legemidlenes ved
kommende er ikke på noen måte løst med 
de lagre som hittil er etablert, og arbeidet 
med dette fortsetter. 

Det var for så vidt en fortsettelse av det 
tidligere arbeid på dette område når det den 
7. februar 1947 ble oppnevnt et nytt utvalg 
til å utrede spørsmålet om statsmonopol på 
innførsel og omsetning av apotekvarer og 
gifter. 

Også dette siste utvalg delte seg i 2 like 
store fraksjoner: Fraksjon A som anbefaler 
opprettet et Statens Medisinaldepot, består 
av utvalgets formann, byråsjef Ottar Lund, 
cand. oecon. Hans Heli og cand. pharm. Jo
hannes Sæther. Fraksjon B som fraråder 
medisinaldepot, består av direktør A. Bull 
Hegge, apoteker Chr. van der Lagen og apo
teker Lauritz Schmidt. 

Departementet har i sitt forslag om opp
retting av Norsk Medisinaldepot i det ve
sentlige sluttet seg til den motivering som 
er gitt av utvalgets fraksjon A. 

Utvalgets innstilling er trykt som bilag til 
Ot. prp. nr. 78, 1949, som bilag 2-16 er 
trykt uttalelser om det foreslåtte medisinal
depot. Henvendelse om saken fra Norges 
Far:rzyasøytisk-Kjemisk Industriforening da
tert 4. juli 1949 og fra Oslo Medisingrossisters 
Forening datert 26. november 1949, er 11. 
februar 1950 oversendt som utrykte bilag til 
Ot. prp. nr. 3, 1950. Komiteen har videre 
mottatt uttalelse fra Norges Industriforbund, 
datert 20. januar 1950, og betenkning fra 
høyesterettsadvokat Annæus Schjødt, datert 
26. mai 1950. 

Alminnelige merknader. 
Når det gjelder legemidler som skal tjene 

til å redde menneskeliv, helbrede sykdom og 
mildne lidelser, ligger det etter departemen
tets mening klart i dagen at en ikke kan la 
spørsmålet om prisdannelse og omsetning løse 
seg selv uten noen regulerende innflytelse fra 
samfunnets side. 

Departement-et anfører videre bl. a.: 
«l vårt land har en gjennom lang tid til

strebt - og også for en stor del maktet å 
gjennomføre - at e.t menneske som. blir ram· 
roet av en SJ.kdom, 1kke av økonomiske grun
ner skal matte avholde seg fra eller utsette 
behandling hos lege eller i sykehus. Det er 
derfor bare naturlig at samfunnet også når 
det gjelder legemidlene har grepet regule
rende inn. Legemidler er i det hele varer 
som dårlig egner seg for omsetning etter rent 
forretningsmessige prinsipper. De hører i 
utpreget grad til den gruppe av nødvendige 
forbruksvarer hvis prisdannelse og omsetning 
samfunnet bør regulere etter rene behova
synsmåter.» 

K o m i t e e n s f l e r t a l l, f o r m a n n e n, 
~ar l Henry, L ange, L ø bak, L ø berg, 
S ø r e n s e n og A a b r e k, er enig med de
partementet i at legemiddelforsyningen hør 
være ordnet slik at forbrukerne kan være 
sikret legemidler av god kvalitet til rimeligst 
mulig pris og slik at en kan stå best mulig 
rustet når det gjelder å sikre forsyningene 
under kriser og krig. F l e r t a Il e t mener 
at disse omsyn vil bli best tilgodesett gjen
nom et offentlig organisert medisinaldepot. 
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Så lenge omsetningen av legemidler er på 
private hender, vil rent forretningsmessige 
interesser lett komme til å få for stor inn
flytelse på forhold som bør være ordnet ut 
fra rene behovssynsmåter. 

Som det går fram av den historikk som 
er gjengitt foran, har spørsmålet om en sam
funnsmessig organisering av legemiddelfor
syningen vært drøftet med jevne mellomrom 
helt siden begynnelsen av forrige århundre. 

De tidligere utredninger har i de fleste til
felle omfattet både import og engrosomset
ning av legemidler og omsetningen i detalj 
gjennom apotek. Spørsmålet om samfunns
messig organisering av apotekdriften er ikke 
tatt opp til utredning i forbindelse med den 
foreliggende proposisjon. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il forutsetter at 
spørsmålet om samfunnsmessig drift av apo
tekvesenet som helhet vil bli tatt opp til nær
mere utredning når Norsk Medisinaldepot er 
kommet i virksomhet, og en har fått noen 
erfaring for hvordan ordningen virker. Ko
miteen ser det foreliggende forslag om opp
retting av Norsk Medisinaldepot som et først~ 
skritt i retning av å legge hele legemiddel
forsyningen inn under samfunnet og finner 
det rimelig at en i denne saken går skrittvis 
til verks og i denne omgang innskrenker seg 
til å behandle engrosomsetningen. 

Den nåværende import og engrosomsetning 
er samlet i 6 firmaer. De to dominerende 
firmaer i bransjen, som har felles filial i 
Bergen, behersker sammen over 80 prosent 
av omsetningen. Det er derfor et oversiktlig 
og begrenset område av private handelsinter
esser som blir berørt av forslaget om opp
retting av Norsk Medisinaldepot. De nåvæ
rende firmaers personale, som har faglig inn
sikt og erfaring i bransjen, må i størst mulig 
utstrekning bli knyttet til det nye medisinal
depot. Fl ert a li e t mener ~at disse dyk
tige fagfolk vil få bedre forutsetninger for å 
fylle sin sosiale funksjon i legemiddelforsy
ningen når de blir frigjort fra de privatøko
nomiske interesser ·som er ledemotivet for 
den ordning vi har i dag. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il er av den opp
fatning at en ordning med medisinaldepot vil 
skape bedre forutsetninger for å sikre en 
J&gemiddelforsyning av best mulig kvalitet 
til rimeligst mulig pris for ~e syke. 

f.vaJitetskontroll og en mer hensiktsmessig 
\: . bruk av legemidler. ,..,,. 
~fNår det gjelder kontrollen av apotekenes 
~i.varer (droger og kjemikalier), viser 
· materiale som er lagt fram i utvalgets 

tilling og de senere uttalelser fra apotek
tor som er lagt fram i proposisjonen 
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s. 13-15 at det har forekommet svikt på 
dette område. 

Drogefirmaene kontrollerer sine varer, dels 
ved fast ansatte analytikere, dels ved konsu
lenter, men det er i dag ingen offentlig sen
tral råvarekontroll. Departementet framhol
der at den heldigste løsning er at Norsk Me
disinåldepot blir opprettet, og at råvarekon
trollen legges under depotet. Skulle depotet 
ikke bli opprettet, anser departementet det 
påkrevd å ta opp spørsmålet om å finne fram 
til en særskilt ordning me.d råvarekontroll. 

En bedre sentral råvarekontroll vil ikke 
frita apotekene for undersøkingsplikt og an
svar. Apotekene er siste kontrollinst•ans, og 
det vil alltid være avgjørende for legemidle
nes kvalitet hvor dyktig og samvittighetsfullt 
apotekenes personale er. 

Komiteens fl ert' a Il er enig i at 
de erfaringer som er høstet når det gjelder 
råvarekontrollen, taler for opprettelse av et 
medisinaldepot. 

Kontrollen med s p e s i a l p re p ar at e r 
er sentralisert til Statens spesialitetskontroll 
som trådte i virksomhet i 1931. Spesialiteter 
kan ikke bringes i handelen før de er regi
strert og både innhold, pris og reklame er 
godkjent. Det har lykkes å sjalte ut en rekke 
medisinsk helt verdiløse preparater som tid
ligere ble budt ut til meningsløst høye priser 
og i noen grad å begrense den stadige strøm 
av spesialpreparater som i reklame og utstyr 
ka:ppes om å tiltrekke seg publikums opp
merksomhet. De krav som har vært reist om 
bedre samfunnsmessig regulering på dette 
område, er derfor til en viss grad imøte
kommet. 

I sin uttalelse om utV'algets innstilling 
(trykt som bilag til St. prp. nr. 78, 1949) 
har Den norske lægeforening protestert mot 
at «departementet skal avgjøre hvilke lege
midler legene skal ha adgang til å forskrive». 
Det er selvsagt ikke hensikten på dette om
råde å stille legene under større formynder
skap enn før. Det er spørsmål om å føre 
videre det saneringsarbeid henimot en mer 
årsaksbetont bruk av legemidler som har på
gått gjennom mange år, og som dannet det 
wsentlige motiv da kontroll-laboratoriet for 
spesialpreparater ble opprettet, Det kan ikke 
være tvil om at det også i dag blir brukt 
en ganske stor mengde legemidler som har 
liten eller ingen betydning. Dette betyr ikke 
bare en unødig økonomisk belastning, men 
kan i mange tilfelle gi syke mennesker en 
feilaktig forestilling om at de behandler sine 
sykdommer. Arbeidet for en mer årsaksbe
tont bruk av legemidler er derfor meget 
viktig. 
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Kom i teens flertall er av den opp
fatning 'at Norsk Medisinaldepot vil skape 
bedre forutsetninger for å føre dette sane
ringsarbeid videre. Medisinaldepotet vil ikke 
på samme måte som private produsenter og 
omsetningsledd være interessert i en størst 
mulig omsetning av et stort antall spesial
preparater, men kan drive sin virksomhet 
under en videre samfunnsmessig synsvinkel. 

Gjennom en hensiktsmessig opplysnings
virksomhet i samarbeid med legestanden og 
de medisinske fakulteter skulle det være mu
lig gradvis å spre kunnskap og skape forut
setninger for en mer årsaksbetont bruk av 
legemidler. 

Kriseimport og beredskapslager. 

Det er i utvalget et flertall på 4 medlem
mer som finner en sentralisering av importen 
av særlig betydning i krisetider. For å kunne 
stå rustet mot vanskene i krisetider, er det 
nødvendig å ha oversikt over behovet for 
legemidler og i tide skaffe til vde reserve
lagre. Det er også nødvendig å ha full over
sikt over de beholdninger som er til stede, 
både i apotekene og hos importører. Et sen
traldepot som har enerett til innførsel og 
engroshandel vil til enhver tid ha den nød
vendige oversikt og vil også kunne gjennom
føre reservelagring sikrere og mer rasjonelt 
enn når dette må gjøres i samarbeid mellom 
staten og flere private importører. 

Departementet legger i likhet med utval
gets flertall stor vekt på den rolle et medisi
naldepot kan spille når det gjelder landets 
forsyning med legemidler under kriser og 
krig. Dette gjelder ikke bare anskaffelsen, 
men også fordelingen (rasjoneringen) under 
en knapphetsperiode. Under den tyske okku
pasjon 1940--45 høstet helsemyndighetene, 
som da måtte påta seg disse oppgaver, er
faringer som fullt ut understreker de syns
måter utvalgets flertall har gitt uttrykk for. 

Det er klart at arbeidet med å sikre lan
dets forsyninger under en krigsperiode må 
være påbegynt før krisen inntreffer. Arbei
det med det materielle medisinale beredskap 
har derfor pågått i lengre tid. I tilslutning 
til historikken foran i denne innstilling er 
det gitt en kort oversikt over dette forbere
dende arbeid. 

Som det går fram av denne oversikt, har 
staten allerede påtatt seg vesentlige økono
miske byrder og risiko ved beredskapslagring 
av legemidler, uten at denne allikevel har 
fått et forsvarlig omfang. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il er enig i at de 
erfaringer som hittil er høstet, gjør det klart 
at beredskapslagring må kunne gjennomføres 

atskillig enklere og mer effektivt når et 
organ som Norsk Medisinaldepot står for 
arbeidet. 

Spørsmålet om erstatn·ing til de nåværende 
drogeforretninger m. v. 

Oppretting av Norsk Medisinaldepot vil 
medføre at de nåværende drogeforretninger 
må gi avkall på import og omsetning av 
varer som faller inn under Medisinaldepotets 
enerett. F'argehandlere og kjøpmenn som 
har solgt såkalte C-varer til apotek, vil måtte 
gi avkall på denne del av sin omsetning i 
den utstrekning apotekerne blir pålagt å 
kjøpe slike varer fra depotet. 

Spørsmålet om disse virksomheter vil ha 
krav på erstatning for tap i framtidig erverv 
berører ikke spørsmålet om vederlag for be
holdninger og inventar m. v. som måtte bli 
overtatt av depotet. 

Siden 1904 er det i alle bevillinger til inne
havere av private drogeforretninger tatt for
behold om tilbakekalling av retten hvis det 
skulle bli opprettet et sentraldepot. Lov om 
drift av potek av 4. august 1909, § 19, siste 
ledd, tar forbehold om at apotekerne vil være 
forpliktet til å kjøpe sine varer gjennom et 
sentraldepot hvis det blir opprettet. 

Justisdepartementet uttaler i skriv til So
sialdepartementet 6. april 1949 at under for
utsetning av at de næringsdrivendes faste 
anlegg ikke vil bli vesentlig forringet i verdi 
som følge av at de ikke kan nyttes til samme 
virksomhet som hittil, antar det ikke at 
Grunnloven hjemler erstatningskrav. 

Spørsmålet om hvorvidt noen har krav på 
erstatning for det økonomiske tap de måtte 
lide ved oppretting av Norsk Medisinaldepot, 
hører under domstolene. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il finner ikke 
grunn til å gå nærmere inn på disse erstat
ningsspørsmål, som i tilfelle det ikke er mulig 
å treffe en minnelig ordning, i siste instans 
hører inn under domstolene. 

Når det er spørsmål om staten i noe til
felle bør yte billighetserstatning, er · f l er
t a Ile t enig i at dette bør bli behandlet 
som særskilt sak senere. 

Forskjellige økonomiske spørsmål. 
Utvalget har i 'Sin innstilling gått meget 

nøye inn på spørsmålet om hva det vil koste 
å opprette Norsk Medisinaldepot. De to frak
sjoner er kommet til at en må regne med et 
kapitalutlegg på henholdsvis ca. 14,5 og 17 
mill. kroner. Det er over 4 år siden disse 
beregninger ble foretatt, en må derfor regne 
med prisstigning, og en kan også regne med 
at det har vært en del øking i de lagre som 
depotet må overta fra de private firmaer. 
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På den annen side har utvalget regnet med 
ervervelse eller nybygg av lokaler for depo
tet. Hvis depotet kan bruke leiede lokaler, 
vil kapitalutlegget kunne reduseres. Nøy
aktige beregninger over utgiftene vil først 
kunne bli foretatt når depotet er besluttet 
opprettet og en har fått full oversikt over 
de forskjellige forhold og muligheter på dette 
tidspunkt. De beregninger som er foretatt 
gir likevel tilstrekkelige holdepunkter til å 
slå fast. den størrelsesorden det her dreier 
seg om. 

Utgiftene til oppretting av Norsk Medisi
naldepot må utredes av staten, jfr. lovut
kastets § 7, og spørsmålet om bevilgning vil 
i sin tid bli forelagt for Stortinget. 

Når det gjelder medisinaldepotets drifts
budsjett, er utvalgets 2 fraksjoner kommet 
til ~orskjellig resultat, og regner med hen
holdsvis et overskott på kr. 735 000 og et 
underskott på kr. 446 000. 

Departementet peker på at den nåværende 
engroshandel ikke er noen underskottsforret- . 
ning, og at det ikke er noen grunn til å 
anta at en sentralisering og rasjonalisering 
av import og engroshandel på dette område 
vil medføre noen nedgang i den samlede for
tjeneste. 

K o m i t e e n s f I e r t a Il vil understreke 
den forutsetning at depotets netto-overskott 
skal nyttes til nedsetting av prisene på sær
lig kostbare og nødvendige legemidler og til 
andre liknende formål av helsemessig og 
sosial betydning etter nærmere bestemmelse 
av depotets styre i samråd med Sosialdepar
tementet. Denne forutsetning vil da også 
måtte bli bestemmende for depotets prisfast
setting. 

Om prisspørsmålet uttaler d e p a r t c
m e n t e t bl. a.: 

«Selv om statsmonopolet i seg selv ikke 
vil kunne endre pris-ene på de legemidler mo
nopolet selv kjøper, kan en dog få gjennom
ført en utjevning av prisene på de legemidler 
110.m når forbrukerne. Det finnes en del lege
midler som er absolutt nødvendige for visse 
grupper av pasienter, og hvor prisen ikke 
bør være slik at det fører til innskrenket 
f.ruk. Flere av disse medisiner har ingen 

: mteresse for andre enn dem som lider av en 
, best~mt sykdom. En utjevning ville her til 
; b VIss grad 'komme disse vanskeligstilte pasi
t enter til gode. Prisene på de varer depotet 

bør med andre ord settes slik at 
fnr•tic'""'"tn på visse varer kan få et 

e1f'v1en;kudd som det mulig å sette ned 
andre vareslag. Disse varer må 

ut etter medisinske sosiale syns-
form for kan så 

l~~{;k:~~glmfted tilskudd fra slik som nå.» 

p arte m e n t e t bebuder at spørsmå
•IRJOm depotets skatteforhold vil bli lagt 

fram av Finansdepartementet i eget lovfor
slag når denne sak er ferdigbehandlet. K o
m i t e e n s fl e r ta Il vil i denne sammen
heng peke på at den økonomiske fordel de
potet vil oppnå ved eventuell skattefrihet i 
sin helhet må bli brukt til å styrke dets 
sosiale funksjoner. 

Merknader til lovframleggene. 

A. L o v o m N o r s k M ed i s i n a l d e p o t. 

Medisinaldepotets omfang (§§ 1-3). 

Opprettingen av et medisinaldepot må i 
første rekke være begrunnet i helsemessige 
og sosiale omsyn ved legemiddelforsyningen. 
En bør derfor unngå å gi depotets e n e r e t t 
et slikt omfang at den berører andre inter
esser, f. eks. industri ·som ikke har noe med 
tilvirkning av legemidler å gjøre. 

Eneretten bør derfor etter departementets 
mening begrenses til innførsel, utførsel og 
salg til apotek m. v. av varer som er gjen
stand for apotekenes enehandel i detalj, dvs. 
varer som står oppført i Kgl. plakat av 20. 
september 1929, avd. A. Denne plakat er 
utferdiget med hjemmel i handelsloven. De
partementet er av den oppfatning at det ved 
fastsettelsen av omfanget av depotets ene
rett ikke bør henvises til bestemmelser ut
ferdiget med hjemmel i andre lover. Det bør 
med hjemmel i depotloven utferdiges sær
skilte bestemmelser som nøyaktig fastslår 
hvilke stoffer eneretten omfatter. Departe
mentet har derfor i § 1, 1. ledd, foreslått at 
Kongen bestemmer hvilke apotekvarer og 
gifter eneretten skal omfatte. , 

Gifter som i~ke er særlig farlige, og som 
i stor utstrekning har teknisk anvendelse, 
bør ikke bli underlagt eneretten. Apotek
varer og gifter som ikke er nevnt i forteg .. 
nelsen, kan fortsatt innføres, utføres og sel
ges uten hinder av denne lov, u n n tatt 
salg til apotek av legemidler og 
s to ff e r s o m k a n nyttes h ert i I. 
Apotekene bør ha plikt til å kjøpe alle lege
midler og stoffer som nyttes til framstilling 
av legemidler fra depotet (§ 1, annet ledd, 
punkt 2). Depotet bør også forhandle andre 
andre varer som selges fra apotek (§ 2). 

En viktig side ved opprettingen av Norsk 
Medisinaldepot er at depotets overskott skal 
brukes til prisutjevning ov prisreduksjon på 
kostbare nødvendige legemidler (jfr. § 9). 
Omfanget av depotets virksomhet bør derfor 
ikke være for snevert. K o m i t e e n s f l e i
t a Il er enig i at depotets Sal·g også bør om
fatte andre varer som selgeS fra apotek og 
derved gi depotet en omsetning som kan sette 
det i stand til å gjennomføre en effektiv pris· 
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utjevning og selge nødvendige medisiner til 
lavere pris. 

K o m i t e e n s fl e r t a 11 antar at det også 
for apotekene skulle være en fordel at de 
kan få -alle sine varer fra en leverandør, 
samtidig som det vil gi bedre grunnlag for · 
en rasjonalisering av distribusjonen. F l e r
t a 11 e t ser det som et ledd i denne rasjo
nalisering at depotet vil kunne lev·ere sine 
varer fraktfritt til alle apotek, slik at også 
apotek som ligger langt fra engroslager blir 
fritatt for fraktutlegg. Når det gjelder varer 
som ikke kan nyttes til legemidler eller til 
framstilling av legemidler, •bør det imidlertid 
stå fritt for apotekene om de vil kjøpe slike 
varer fra depotet. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il er enig med 
departementet i at visse spesielle vareslag 
etter departementets nærmere bestemmelse 
bør kunne selges fra depotet direkte til syke
hus og andre medisinale anstalter (§ 3). 

Med «andre medisinale anstalter» menes 
f. eks. sykestuer, fødehjem, rekonvalesent
hjem og pleiehjem. Dette direkte salg bør 
kunne omfatte både enkelte særlig kostbare 
spesialiteter som vesentlig brukes bare i 
sykehus og enkelte andre varer som det er 
hensiktsmessig for sykehus og andre medisi
nale anstalter å anskaffe i engroskvanta. 

K o m i t e e n s f l e r ta Il vil anse det 
som en hensiktsmessig ordning og som et 
ledd i arbeidet for rasjonalisering at medisi
naldepotet og dets avdelinger kan ta opp 
tilvirkning av kurante sammensatte legemid
ler (jfr. de danske kontrollerte laboratorier 
og de svenske distriktsapotek). Dette spørs
mål bør bli tatt opp av depotets styre etter 
nøye vurdering av hvilke enkle sammenset
ninger det vil være rasjonelt å undergi en 
slik sentralisert framstilling. K o m i te en 
anser det ikke nødvendig å ta inn bestem
melser om dette i loven. 

Organisasjonen av Norsk Medisinaldepot. 
(§§ 4--6, §§ 9 og 11.) 

Etter at spørsmålet har vært forelagt Ju
stisdepartementet og Handelsdepartementet 
til uttalelse har Sosialdepartementet fore
slått at Norsk Medisinaldepot blir organisert 
som et selvstendig rettssubjekt. Departemen
tet viser til utvalgets innstilling som i denne 
forbindelse uttaler: 

«En bør søke å finne fram til en form som 
gir virksomheten den mest effektive drift og 
som gjør det mulig på en hensiktsmessig måte 
å gjennomføre de forretningsmessige og sosi
ale oppgaver som virksomheten forutsettes å 
ha. Medisinaldepotet må derfor etter utval
gets meni'ng ikke hemmes i sin virksomhet 
ved at en rekke disposisjoner må forelegges 
for departementene og Stortinget til god
kjenning.» 

Da driftsoverskott bare kan nyttes til opp. 
legging av reservefond, prisreguleringsfond 
og andre fond til fremme av depotets virk
somhet, kan det bli mulig for depotet å gjen
nomføre de sosiale oppgaver som dets virk· 
somhet forutsettes å ha, jfr. § 9. 

I anledning av at Norsk Medisinaldepot 
foreslåes organisert som et selvstendig retts
subjekt, viser departementet til ordnin~n 
med hensyn til Raufoss ammunisjonsfabrik
ker, Kongsberg våpenfabrikk og Hortens 
Hovedverft, jfr. Ot. prp. nr. 58, 1947. 

K o m i t e e n s f l e r t a Il er enig i at 
Norsk Medisinaldepot blir organisert som et 
selvstendig rettssubjekt og at depotets ledelse 
innenfor rammen av lov og instrukser blir 
stillet mest mulig fritt i sine disposisjoner. 

Det antas unødvendig å ta inn i loven be
stemmelser om hvorvidt depotet skal ha flere 
avdelinger og hvor ·hovedsetet i tilfelle skal 
ligge, jfr. § 11, l. ledd. 

Utvalget har forutsatt at depotet oppretter 
lokale avdelinger i Bergen, Trondheim og i 
Nord-Nttrge. 

Departementet foreslår at styret skal bestå 
av 5 medlemmer hvorav 2 blir nevnt opp av 
Stortinget. Det er ikke foreslått noe repre
sentantskap, slik som ved de militære be
drifter. 

K o m i t e e n s f l e r t a l l har vært i tvil 
om det ville være riktig å opprette represen
tantskap, men er kommet til at en bør ta 
sikte på å gjøre organisasjonsformen så enkel 
som mulig. Til gjengjeld mener fl e r ta l
l-e t at styret bør ha 7 medlemmer, hvorav 
4 blir valgt av Stortinget. Lovutkastet er 
endret i samsvar med dette. 

Departementet finner det naturlig at en 
stiller de samme vilkår til faglige kvalifika
sjoner for den administrerende direktør ved 
Norsk Medisinaldepot som handelsloven ha.r 
satt for den ansvarlige leder av private en
grosforretninger på dette område. § 4, &,nnet 
ledd, er derfor i departementets lovutkast 
formulert i overensstemmelse med någjel
dende § 100 b, første punktum, i handels
loven ... 

Departementet antar at direktørstil·lingen 
i Medisinaldepotet er av den art at åremåls
ansettelse kan være hensiktsmessig. Etter 
departementets forslag til § 5 blir adgangen 
holdt åpen til å velge den ansettelsesmåte 
som finnes mest formålstjenlig for en så vik
tig stilling, og også til å skifte praksis der
som erfaring fra denne bedrift eller andre 
institusjoner skulle gjøre det påkrevd. 

Komiteens f I ert a l I er enig i at 
Medisinaldepotets drift i høy grad vil være 
avhengig av direktørens administrative og 
forretningsmessige dyktighet, og at faglig 
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innsikt og varekunnskap må tillegges meget 
stor vekt. Medisinaldepotet vil imidlertid i 
alle tilfelle måtte ha fagutdannede funksjo
nærer. F l e r t a 11 e t mener at Kongen bør 
ha adgang til å ansette den som anses best 
skikket for stillingen. Det kan her bli spørs
mål både om bransjekunnskap og admini
strative forutsetninger for oppgaven. De be
stemmelser som bare tar sikte på bransje
kunnskap er derfor tatt ut av § 4. 

Bestemmelsen i § 11, annet ledd, gjelder 
depotets stilling i forhold til lov om handels
næring av 8. mars 1935, som i § 4 har føl
gende bestemmelse: 

«Kongen bestemmer hvorvidt og i hvilken 
utstrekning ·denne lovs bestemmelser skal 
komme til anvendelse på statens salg av 
varer.» 

Hvis depotet skulle opprettes som en stats
bedrift, ville det falle inn under den siterte 
bestemmelse. K o m i t e e n s f l e r t a Il ser 
ingen grunn til at det i denne henseende 
skulle komme i noen annen stilling fordi det 
blir organisert som selvstendig rettssubjekt. 

Overgangsbestemmelser. ( § 8 og § 14.) 

Departementet har funnet det nødvendig 
at Norsk Medisinaldepot blir gitt ekspropria
sjonstillatelse til tomter. Med den sentrale 
stilling Norsk Medisinaldepot får i landets 
legemiddelforsyning, er det fra et samfunns
synspunkt viktig at det får gode arbeids
muligheter og at det får lagt sine anlegg 
der det er saklig forsvarlig. Det bør i så 
hensende still:s på linje med en lang rekke 
andre tiltak i helsevesenetss tjeneste, som 
ved Lov om rett til ekspropriasjon av grunn 
for bygging av apotek, distriktslegeboliger 
og til anlegg av tuberkulosesanatorium, tu
berkulosehjem, sykehus, sinnssykeasyl og an
nen medisinal anstalt av 11. juli 1919 har 
fått adgang til å bruke ekspropriasjon. 

K o m i t e e n s f le r t a l l finner det ri
melig at Norsk Medisinaldepot blir stillet likt 
med andre institusjoner i helsevesenet når 
det gjelder adgang til ekspropriasjon av tom
ter, hvis det skulle vise seg umulig å komme 
til en tilfredsstillende løsning på frivillig 
grunnlag, jfr. § 8, 1. ledd. 

For å gjøre overgangen fra den nåværende 
omsetningsform til den foreslåtte så smidig 
som mulig, foreslår departementet at de or
ganisatoriske bestemmelser i loven blir satt 
i kraft før de øvrige, jfr. § 14. 

En gradvis utvikling av depotets virksom
het samtidig ·som de private firmaer avvikler, 
kan bli mulig ved at den av depotets tjeneste
menn som fyller vilkårene etter den nåvæ
rende lovgivning blir tildelt innførsels- og 
imlgsbevilling før § 1 blir satt i kraft. 

Etter at loven i sin helhet er satt i ·kraft, 
kan fremdeles Sosialdepartementet dispen
sere til fordel for private grossister. Depar
tementet vil ha hjemmel for slik dispensasjon 
i denne lovs § 1, siste punktum, lov om drift 
av apotek av 4. august 1909, § 19, siste ledd, 
og lov om innførsel av apotekvarer og gifter 
m, v. av 24. juni 1938, § 1, nr. 5 (se lov
framleggene under A, B og D). 

For å sikre de løpende forsyninger i over
gangstiden og unngå uheldige virkninger 

4. både for Medisinaldepotet, grossistene og 
helsetjenesten, er det i iovutkastets § 8 tatt 
inn bestemmelser om overtakelse av vare
beholdninger som omfattes av depotets ene
rett og om depotets rett til å tre inn 
løpende kontrakter om slike varer. 

Justisdepartementet har sagt seg enig 
disse overgangsbestemmelser. 

K o m i t ee n s f I e r t a I I er enig i at en 
på denne måten vil være sikret en smidig 
overgangsordning. 

Endringer i andre lover. 
Lov om Norsk Medisinaldepot medfører 

endringer i følgende andre ·lovbestemmelser: 

B. Lov om drift av apotek av 4. august 1909, 
§ 19, siste ledd, 

foreslåes endret således at ordlyden blir i 
sa:msvar med § 1, annet ledd, punkt 2 i lov 
om Norsk Medisinaldepot. 

C. Lov om handelsnæring av 8. mars 1985. 
Til § 97. 

Ad første ledd, første punktum: 
Endringen består i at ordet «denne:> er 

strøket, idet unntak fra regelen i herom
handlede punktum nå også blir gjort ved lov 
om Norsk Medisinaldepot, 

Etter endringen i første punktum kan det 
nåværende annet punktum utgå. 

Til § 100. 
Litra b i denne paragraf må oppheves, da 

det ikke lenger skal være høve for kjøpmenn 
til å handle med varer som hører under 
Medisinaldepotets enerett, med mindre de
partementet gjør unntak fra regelen i depot
lovens § 1. Av samme grunn må «b og» i 
siste ledd utgå. 

Til § 101. 
Ad første ledd: Som følge av at litra b 

i § 100 utgår, må «og b» utgå av § 101 
første og annet ledd. 

Av de varer som etter sin art omfattes 
av ordlyden i § 100 a, er en del legemidler 
og stoffer som kan brukes dertil. Salg til 
apotek av slike varer kan bare skje fra Norsk 
Medisinaldepot. 

.. 
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Ad annet ledd: 
Dette ledd gjelder tilvirkeres salgsrett (jfr. 

lov om tilvirkning av gifter og apotekvarer 
av 3. juli 1914). Hovedregelen etter dette 
ledd er at tilvirkere ikke kan selge til apotek. 
For det tilfelle at det skulle være grunn til 
å åpne adgang til salg fra tilvirkere til apo
tek, foreslåes bestemmelsen i siste punktum. 

D. Lov om innførsel av apotekvarer og gifter 
m. v. av 24. juni 1938. 

Bestemmelsen om innførsel i § 1 kommer 
heretter bare til å omfatte varer som ikke 
går inn under Medisinaldepotets enerett etter 
§ 1, første ledd, i lov om Norsk Medisinal
depot. Under den punktvise oppregning av 
hvem som har rett til innførsel etter denne 
paragraf er sløyfet apotekere. For så vidt 
det finnes ønskelig å gi apotekere rett til 
innførsel som her omtalt, vil det kunne gis 
slik rett etter paragrafens punkt 5. 

K o m i t e e n har ingen merknad til lov
utkastet under B, C og D. 

Mindretanets merknader. 
E t m i n d r e t a Il, B o n d e v i k, B o r

g en, Alfred Ni l sen (Tromsø) og Claudia 
O l s e n, er ikke enig i at det opprettes et 
Norsk Medisinaldepot (Statsmonopol på en
grosomsetningen av apotekvarer). Dette 
mindretall tar derfor opp forslag om at Ot. 
prp. nr. 29 (1952) ikke bifalles. 

M i n d r e t a Il e t finner at det ikke fore
ligger noe behov for et statsmonopol på dette 
område, og at det hverken av økonomiske, 
omsetningstekniske eller sosiale grunner er 
nødvendig for staten å investere millionbe
løp i et slikt foretagende. 

Spørsmålet om å opprette et medisinalde
pot er senest utredet av et departementalt 
utvalg som avga sin innstilling 20. februar 
1948. Utvalget - 6 medlemmer - delte seg 
i to like fraksjoner, fraksjon A. og B. Frak
sjon A. anbefalte opprettelse av et medisinal
monopol, fraksjon B., som utgjorde de mest 
sakkyndige i utvalget, gikk kraftig imot en 
slik løsning. 

Spørsmålet om et medisinaldepot eller mo
nopol har vært reist fleY:e ganger, første gang 
i 1809, jfr. prp. side 2, men har, særlig av 
økonomiske hensyn, ikke blitt vedtatt av 
Odelstinget. 

M i n d r e t a Il e t vil understreke at det 
har foregått en samfunnsmessig heldig ut
vikling i vårt land, når det gjelder import, 
omsetning og kontroll av medisiner ved til
tak fra vedk. forretningers side og ved sam
arbeid mellom disse og myndighetene. Det 
behov som måtte ha foreligget tidligere, sær-

lig i krisetider, for å lage et statsdepot for 
medisin, er på denne måte eliminert etter 
hvert. 

Departementet anfører 3 hovedgrunner for 
opprettelsen av et medisinaldepot: 
1. Kontroll med legemidlenes kvalitet. 
2. Billigere medisin for forbrukere. 
3. Beredskapshensyn. 

Kontroll. 

M i n d r e t a Il e t er ikke enig i at kon· 
trollen blir bedre om depotet oppretter et eget 
analyselaboratorium og legger råvarekontrol
len inn under depotet. Det vil i realiteten si 
at staten skal kontrollere sin egen forret· 
ning. 

M i n d r e t a Il e t mener videre at et la· 
boratorium for råvarekontroll kan opprettes 
i forbindelse med statens øvrige laboratorier 
uten å være knyttet til et medisinaldepot. 

Billigere medisin til forbrukerne. 

M i n dr e t a Il e t kan ikke ut fra det ma
teriale som foreligger, se at det vil være noen 
vinning for forbrukere av medisin at der opp
rettes et medisinldepot. Det er påvist av 
fraksjon B., og ikke motsagt av noen, at de 
firmaer som nå formidler importen og distri
busjon av medisinalvarer, er rasjonelt drevet 
og med små omkostninger. 

M i n d r e t a Il e t viser til Prisdirektora
tets uttalelse (jfr. prp. side 13), om at depo
tet med hensyn til prisfastsettelse blir under
-lagt prisloven, slik at depotets priser blir 
gjenstand for regulering av prismyndighe
tene på vanlig måte. 

Også i dag er alle priser fastsatt av myn
dighetene, og det ligger til enhver tid i de
partementets hånd å kunne regulere prisene. 

Som et middel til å skaffe billigere medisin 
til forbrukerne, vil mi n d re t a Il et peke 
på at staten kan oppheve eller nedsette om
setningsavgiften på medisin som innbringer 
ca. 8 mill. kroner, likeså 'avgiften på sprit, 
som innbringer ca. 2 mill. kroner i året. En 
fraktutjevning så medisinprisene kan bli like 
over hele landet, kan ordnes uten opprettelse 
av et monopol. 

M i n d r e t a 11 e t filjpler det uheldig at 
staten - gjennom et Medisinaldepot - skal 
ha anledning til å fordyre en del billigere 
håndtkjøpsartikler (jfr. fraksjon A.'s uttalelse, 
Ot. prp. s. 3, punkt 5) for på den måte å 
kunne senke prisen på kostbar medisin. Min
dretallet er av den oppfatning at kostbar me
disin kan selges billigere som nå, ved bevilg
ning over statsbudsjettet. 

M i n d r e t a 11 e t er ikke enig i at et 
Medisinaldepot skal bestemme hvilke lege-
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midler som er tjenlige. For legene kan det 
føre til en begrensning i valg av medisin til 
pasientene, og forbrukerne vil til enhver tid 
være avhengig av de beslutninger som treffes 
av depotet, når det gjelder medisininnkjøp. 
M i n d r e t a Il e t mener at en konkurranse 
mellom de eksisterende firmaer virker pris
utjevnende og vil også peke på at ved uhel
dige innkjøp må de private firmaer selv bære 
tapet. 4o 

Ved statsinnkjøp blir det forbrukerne eller 
skattebetalerne som må bære tapet. 

Beredskapshensyn. 
Både fra utV'algsfraksjon A.'s side og nå 

fra flertallet i sosialkomiteen er beredskaps
hensynet tillagt avgjørende vekt som argu
ment for et medisin-monopol. Erfaringene fra 
de siste krigs- og krisetider og de forhold 
som i dag rår i bransjen, tilsier etter mindre
tallets oppfatning at det ikke bare er grunn
løst å snakke om behov for et monopol i denne 
forbindelse, men at det endog kan svekke 
effekten av vår beredskap om denne sik
ringsoppgave skulle bli tillagt et monopol. 

Under en akutt krigssituasjon er det langt 
å foretrekke at medisinlagre er desentrali
sert, fordelt på flere firmaer og underlagt 
flere selvstendige og uavhengige forretnings
ledere .... Det samme er enda mer utpreget 
under en okkupasjon. Intet passer en okku
pant bedre enn en sentralisert omsetning og 
forretningsledelse for livsviktige varer. Et 
monopola lagre må påregnes å bli beslaglagt 
straks, og ilen statlige forretning vil bli 
underlagt okkupantens direkte ledelse. 

Erfaringene foran og under siste krig og 
okkupasjonen. viser at den private import og 
beredskapslagring fylte sin oppgave på dette 
område bedre enn tilfelle var på visse om
råder der staten eller statsbedrifter alene 
skulle sikre tilførslene. Det nødvendige sam
arbeid med myndighetene gikk på en utmer
ket måte. 

M i n d r e t a 11 e t viser til medisingrossis
tenes uttalelse om at de allerede i 1948 fore
slo å opprette et kriselager som var 3 gan
ger så stort som det nåværende, men at for
slaget ble avvist av staten av valutamessige 
grunner. 

Når det er etablert et godt s.amarbeide 
. mellom staten og grossistene for beredskaps
lagre og for kriseimport, er det ingen grunn 
t;il å opprette et statsdepot. _ 

Investering - driftsomkostninger. 
På grunn av det som er anført foran, den 

. økonomiske situasjon og under henvisning til 
~jeringens krav om nedskjæring av inve
~ringer, vil m i n d r e t a 11 e t fraråde at 

der nå brukes mange millioner til opprettelse 
av et nytt monopol- Norsk Medisinaldepot. 

Ot. prp. nr. 29 bygger på beregninger fore
tatt i 1947-48, da de to fraksjoner regnet 
med en investering av henholdsvis 14,5 og 17 
mill. kroner til opprettelse av et medisinal
depot. Departementet har ikke lagt frem 
noen ny beregning, men alle er klar over at 
beløpet vil ligge betydelig over kalkylen fra 
194 7-48. Medisingrossistenes forening har i 
høst foretatt en ny beregning og antar at 
beløpet vil utgjøre ca. 30 mill. kroner etter 
dagens priser. 

M i n d r e t a 11 e t viser også til den store 
avvikelse det er mellom fraksjon A. og B.'s 
forslag til driftsbudsjett. Mindretallet vil 
peke på at Odelstinget blir innbudt til å 
fatte beslutning om opprettelse av et Norsk 
Medisinaldepot uten at departementet har 
undersøkt og lagt frem en beregning av 
nyere dato enn 1948. Odelstinget kan komme 
til å fatte beslutning i en sak, hvis økonomi
ske rekkevidde er ukjent, og mindretallet vil 
ikke bidra til dette. 

Departementet foreslår at Norsk Medisi
naldepot organiseres som et eget rettssubjekt, 
og at det skal være fritatt for beskatning. 

M in dr e ta 11 e t mener det er en uhel
dig utvikling overfor de kommuner, hvor sta
tens bedrifter er beliggende, idet kommu
nene mister inntekter på grunn av skatte
frihet, mens staten har alle fordeler ved en 
slik ordning. 

Idet man viser til hva her er sagt, rår 
mi n dr e ta Il et til at Ot. prp. nr. 29 
(1952) ikke bi f a Iles. 

K o mi te en viser til proposisjonen og til 
det som er sagt foran og rår Odelstinget til 
å gjøre slike 

vedtak til lover: 

A. 
Vedtak til lov 

om Norsk Medi•sinaldepot. 

§ 1. 

Norsk Medisinaldepot har enerett til inn
føvsel og utførsel av de apotekvarer og gifter 
som Kongen bestemmer . 

Norsk Medisinaldepot har videre enerett 
til: 

1. Salg av varer som går inn under første 
ledd, til: 
a) apotek, 
b) andre tiLvirkere, industridrivende og 

håndverkere som bruker varene i sin 
virksomhet, 
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c) offentlige laboratorier og vitenskapelige 
innretninger som ikke er sykehus eller 
pleiehjem. 

2. Salg til apotek av legemidler og stoffer 
som kan nyttes til fremstilling av lege
midler, selv om de ikke går inn under 
første ledd. Kongen fastsetter i tvilstil
felle hvilke legemidler og andre stoffer 
som skal gå ~nn under denne bestemmelse. 

Retten til salg fra apotek berøres ikke 
av bestemmelsene i annet ledd. · 

Bestemmelsene foran skal ikke være til 
hinder for •at vedkommende departement 
i samsvar med hva lovgivningen derom 
bestemmer, gir tillatelse til innførsel og 
salg av midler til bruk mot plantesyk
dommer og skadeinsekter og av såvarer 
som er beiset med gifter. Også ellers kan 
vedkommende departement gjøre unntak 
fra bestemmelsene i denne paragraf. 

§ 2. 
Norsk Medisinaldepot kan etter nærmere 

bestemmelser av vedkommende departement 
innføre, utføre og selge til avtakere som nevnt 
i § l også andre varer som vanligvis selges 
fra apotek. 

§ 3. 
Norsk Medisinaldepot kan etter nærmere 

bestemmelser av vedkommende departement 
selge visse varer ~ nevnt i § § l og 2 dire~te 
til sykehus og andre medisinale anstalter. 

§ 4. 
Norsk Medisinaldepot er et selvstendig 

rettssubjekt. Det ledes av en administrerende 
direktør og et styre. 

Direktøren ansettes av Kongen. Han har 
den daglige ledelse av depotet etter instruks 
som Kongen fastsetter. 

Styret består av 7 medlemmer med person
lige varamenn. Stortinget velger 4 medlem
mer med varamenn. Kongen oppnevner de 
øvrige medlemmer med varamenn, deriblant 
formann og nestformann. Styrets medlemmer 
og varamenn velges eller opnevnes for 4 år 
om gangen. 2 medlemmer med varamenn av 
det første styret uttrer dog etter loddtrekning 
etter 2 år. 

Styret eller den det gir fullmakt ansetter 
det øvrige personale og utferdiger instruks 
for det. 

Kongen utferdiger instruks for styret. 

§ 5. 
Kongen fastsetter direktørens lønns- og ar

beidsvilkår og godtgjørelsen til styrets med
lemmer. 

Det øvrige personales lønn fastsettes av 
styret med godkjenning av vedkommende de
partement. 

§ 6. 
Lov om offentlige tjenestemenn av 15. feb

ruar 1918 skal ikke gjelde for dem som tilset
tes etter denne lov. 

Kongen gir med Stortingets samtykke nær
mere regler om pensjonsordning. 

§ 7. 
De midler som trenges til oppretting av 

Norsk Medisinaldepot, utredes av Staten. 

§ 8. 
Kongen eller den han gir fullmakt kan gi 

Norsk Medisinaldepot tillatelse til å kreve av
stått eiendomsrett, bruksrett eller annen ret
tighet til grunn som trengs til depotets drift. 
Erstatningen fastsettes i tilfelle av tvist ved 
skjønn etter regLene i lov o:r:n skjønn, ekspro
priasjonssaker og odelsløsning av l. juni 
1917. 

Fra importører og handlende som må slutte 
eller innskrenke sin virksomhet som følge av 
denne lov, kan Norsk Medisinaldepot kreve å 
få overta helt eller delvis beholdning av varer 
som omfattes av depotets enerett. Depotet 
har rett til å tre inn i løpende kontrakter om 
slike varer. Etter krav fra næringsdrivende 
som nevnt i første punktum, har Norsk Medi
sinaldepot plikt til å overta varer som om
fattes av depotets enerett, hvis varene' er ku
rante og egnet til å omsettes gjennom depotet. 

Er det tvist om hvorvidt overtakelse kan 
kreves etter annet ledd eller om pris- eller 
leveringsvilkår, avgjøres saken ved skjønn av 
en nemnd på 3 medlemmer som oppnevnes av 
Høyesteretts justitiarius. Formannen skal 
ha utøvet virksomhet som embetsdommer. 
De andre medlemmer skal fylle vilkårene 
etter domstollovens § 53 og sitte inne med 
særlig sakkyndighet med hensyn til den slags 
varer det gjelder. Nemndas avgjørelser er 
ikke gjenstand for overskjønn, men kan på
ankes til Høyesterett på grunn av feil i saks
behandlingen eller rettsanvendelsen. Kjære
mål hører under Høyesteretts kjæremålsut
valg. For øvrig gjelder skjønnslovens regler 
om rettslige skjønn så langt de passer. Kon
gen kan gi nærmere regler om skjønns-
nemndas virksomhet. .. 

§ 9. 
Driftsoverskudd kan bare nyttes til opp

legging av reservefond, prisreguleringsfond 
eller andre fond til fremme av depotets virk
somhet. 

§ 10. 
For hvert driftsår sender styret et utdrag 

av driftsregnskapet og beretning om depotets 
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virksomhet til departementet. Beretningen 
tilstilles Stortinget. Regnskapet revideres av 
Riksrevisjonen. 

§ 11. 
Kongen eHer den han gir fullmakt, kan gi 

forskrifter til utfylling og gjennomføring av 
denne lov. 

Kongen bestemmer om og i tilfelle i hvilken 
utstrekning lovgivningen om handelsnæring 
skal komme til anvendelse på medisinaldepo
tets salg av varer. 

• § 12. 
Den som innfører, utfører elLer selger varer 

i strid med bestemmelsene i denne lov eller 
forskrifter gitt med hjemmel i den, straffes 
med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder, 
hvis ikke forholdet rammes av strengere 
straffebud. 

På samme måte straffes medvirkning. 
Forsøk straffes som fullbyrdet forseelse. 

§ 13. 
Varer som har vært gjenstand for innførsel 

eller salg i strid med bestemmelsene i deruie 
lov eller forskrifter gitt med hjemmel i den 
eller for forsøk herpå, kan inndras uansett 
hos hvem de finnes eller av hvem de eies. 
Det samme gjelder varer som har vært for
søkt utført. ' 

Er det ikke anledning til å inndra varen, 
kan istedet dens verdi' helt eller delvis inn
dras hos den skyldige eUer den han har hand
let på vegne av. 

Inndragning etter denne paragraf er ikke 
straff, og kan foretas uten at straffesak be
høver å være reist eller å kunne reises mot 
noen. 

Inndragning skjer til fordel for Norsk 
Medisinaldepot. 

§ 14. 
Denne lovs § § 4-11 trer i kraft straks. 

For øwig trer loven i kraft fra den tid Kon
gen bestemmer. 

B. 
Vedtak til lov 

om endring i lov om drift av apotek av 
4. august 1909. 

I. 
I lov om drift av apot·ek av 4. august 1909 

skal følgende be•stemmelse lyde: 

§ 19 siste ledd. 
Ethvert wpotek skal kjøpe alle legemidler 

stoffer som kan nyttes til framstilling av 

legemidler fra Norsk Medisinaldepot} hvis ikke 
departementet bestemmer noe annet. 

n. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 
c. 

Vedtak til lov 
om endring i lov om hand'Clsnæring av 

8. mars 1935. 
I. 

I lov om handelsnæring av 8. mars 1935 
gjøres følgende endring~r: 

§ 97 første ledd skal lyde: 
Gifter og apotekvarer må, når ikke annet 

uttrykkelig er fastsatt i lov} bare selges fra 
rikets apotek. 

§ 100 litra b oppheves. 

§ 100 ·siste ledd skal lyde: 
Vedkommende departement kan fastsette 

nærmere vilkår for de under litra c omhand
lede tillatelser. 

§ 101 skal lyde: 
Det salg som er nevnt i '§ 100 under litra a 

kan} foruten til Norsk Medisinaldepot} bare 
foregå til andre kjøpmenn som har rett til å 
selge vedkommende ting, til håndverkere} fa
brikanter eller andre industridrivende som 
bruker dem i sin vi~somhet, og· til bestyrere 
av offentlige laboratorier og vitenskapelige 
innretninger som ikke er sykehus eller pleie
hjem. Salg kan også skje til apotekere hvis 
ikke Norsk Medisinaldepot har enerett til 
salg etter .9, 1 annet ledd punkt 2 i lov om 
Norsk Medisinaldepot. 

Varer som omfattes av Norsk Medisinalde
pots enerett etter §, 1 første ledd i nevnte lov J 

kan av tilvirkere bare selges til Norsk Medisi
naldepot. Andre apotekvarer og gifter kan 
av tilvirkere dessuten selges til kjøpmenn eg 
forbrukere som nevnt i §, 100} til håndverkere. 
fabrikanter eller andre industridrivende som 
bruker dem i sin virksomhet} og til bestyrere 
av offentlige laboratorier og vitenskapelige 
innretninger som ikke er sykehus eller pleie
hjem. Salg til apotek kan bare skje etter ved
kommende departements tillatelse. 

Det salg som er nevnt i første og annet ledd 
og i '§ 100 under litra aJ skal foregå etter faste 
regler for sådanne varers oppbevaring, for
sendelse og avhendelse og for tilsynet dermed. 
Disse regler utferdiges av vedkommende de
partement eller den departementet gir full
makt. 

n. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 

bestemmer. 
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D. 
Vedtak til lov 

om endring i lov om innførsel av apotek
varer og gifter m. v. av 24. juni 1938. 

I. 
I lov om innførsel av apotekvarer og gifter 

m. v. av 24. juni 1938 skal følgende bestem
melse lyde: 

§ 1. 
Apotekvarer og gifter som ikke omfattes 

av Medisinaldepotets enerett etter §, 1 første 
ledd i lov am Norsk Medisinaldepot kan bare 
innføres til riket av: 
1 Norsk Medisinaldepot. 
2. Kjøpmenn og styrere av landbruksøkono

miske sammenslutninger m. v. i den ut
strekning og på de vilkår de etter den al
minnelige handelslovgivning har fått til
latelse til å selge slike varer. 

3. Håndverkere, fabrikanter eller andre indu
stridri vende. 

4. Styrere av vitenskapelige anstalter og labo
ratorier. 

Trykt 16/1 1953. 

Personer som er nevnt under nr. 3 og 4; 
kan bare innføre varene til bruk som rå.; 
stoffer eller tekniske hjelpemidler i sin 
bedrift eller i de anstalter eller laborato
rier de styrer, og må ikke selge eller på 
annen måte overdra eller overlate dem i 
ubearbeidet stand til andre. 

Varene må heller ikke brukes til å fram
stille preparater som vedkommende ikke 
har rett til å bruke eller selge. 

Kongen eller den han bemyndiger av
gjør om en person skal ansees som hånd
verker eller industridrivende. 

5. Andre personer eller institusjoner som 
Kongen eller den han bemyndiger gir sær
skilt tillatelse til det. 

Il. 

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen 
bestemmer. 

Oslo i sosialkomiteen, den 4. desember 1952. 

Rakel Seweriin. C. V. Lange, Harald Løhak, 
formann. ordfører. sekretær. 
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