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I lov om endringer i lov av 18. september 1909 
om anvendelse av det beløp, hvormed laste~ og 
fyravgiften overstiger kr. 2 200 000 årlig, gjøres 
følgende endring: 

§ 2 oppheves. 

B: 
Denne lov trer i kraft l. januar 1964.» 

. Under A i komiteens innstilling foreslås lovens 
overskrift endret. Presidenten går ut fra at inan 
som vanlig kan votere over lovens overskrift til 
slutt. 

Presidenten foreslår at det voteres alternativt 
mellom komiteens innstilling til og med første 
avsnitt under A og forslaget fra hr.· John Lyng, 
de to første avsnitt. 

For§ 1 forstår presidenten det slik at mindre
tallet ønsker å opprettholde den gamle lovfor
mulering, og mindretallet kan få gitt uttrykk 
for det ved å stemme mot komiteens innstilling.' 

Forslaget om opphevelse av § 2 og under B er 
likelydende i innstillingen og forslaget fra min
dretallet, så der kan man votere over innstil
lingen. - Denne fremgangsmåte anses bifalt. 

Votering: 

l. Ved alternativ votering mellom komiteens 
innstilling til og med første avsnitt under A 
og John Lyngs forslag, de to første avsnitt, 
bifaltes innstillingen.mot 37 stemmer. 

2. Komiteens innstilling til § l bifaltes mot 39 
stemmer.· 

3. Komiteens innstilling om at § 2 oppheves 
bifaltes enstemmig. 

4. Komiteens innstilling under B bifaltes en
stemmig. 

Presidenten: Det blir så å votere over lovens 
overskrift. Komiteen- innstiller på at lovens 
overskrift endres til: Lov om anvendelse av en 
del av laste- og fyravgiftens midler. I forslaget fra 
hr. John Lyng bibeholder man den nåværende 
overskrift. Hvis mindretallet opprettholder sitt 
forslag, -bør det her .foretas alternativ votering. 

John ;Lyng: I og med at det er vedtatt at det i 
lovteksten skal stå «inntil kr. 4 000 000», kan vi 
selvfølgelig ikke holde fast ved en lovoverskrift 
som bruker tallet 2,2 _mill. kroner, så vi må 
stemme for innstillingen der. 

Votering: 

Komiteens innstilling til lovens overskrift bi
faltes enstemmig. r 

, ,Presidenten: De fattede loV-vedtak vil bli over
sendt Lagtinget. 

Sak nr. ,5. 

lnnstillingfra sosialkomiteen om lov om drift ao 
apotek 'm.v. (innst. O.XVII, jfr. Ot. prp. nr. 59 
for 1961-62). 

Presidenten: Den reglementsmessige tid er 
straks omme. Presidenten vil foreslå at tinget 
fortsetter sine forhandlinger ·til dagens kart er 
ferdigbehandlet - og anser det som bif&lt. 

Løberg (ordfører for saken): Jeg må først 
be om at det blir foretatt et par rettelser i lov
teksten. På side 14 i innstillingen står det under 
kap. UI, 57, annet avsnitt: 
- «Bevilling kan gis til personer som fyller kra
vene i § 8, eller når særlige grunner foreligger, 
til Norsk Medisinaldepot og by-, herreds- eller 
fylkeskommuner på de vilkår som er nevnt i 
kap. XII.» 

Det skal stå «eller» istedenfor «og». 
Vi har videre i komiteen fått et brev fra de

partementet om at det skal foretas en endring i 
§ 58 på siste side i innstillingen. Etter (<§ 98» skal 
de to ordene «annet og» gå ut. Denne endringen 
foretas fordi man den 5. april i år i lov om plante
vernsmidler endret handelsloven idet § 100 c ble 
opphevet, og tilsvarende endring er da foretatt 
i handelslovens § 98. Det er det som er grunn
laget. 

Jeg legger disse rettelser fram på:presidentens 
bord, slik at de tre linjer i annet ledd går ut. 

Innstillingen fra sosialkomiteen er enstemmig, 
unntatt for ett punk.ts vedkommende. Når det 
gjelder denne dissens, vil man på s. 3--4 i inn
stillingen finne flertallets og mindretallets ar
gumentasjon for deres standpunkter. Flertallet 
i Komiteen til revisjon av apotekloven - en lov 
som har eksistert i nå et halvt hundre år - har 
i prinsippet erklært at etter dets oppfatning ville 
samfunnsmessig drift vært det riktige, men kon~ 
kluderer dog. med å anbefale opprettholdt konse
sjonsprinsippet. Dermed kom mindretallet i 
denne revisjonsk9miteen i den stillng at de ikke 
behøvde å komme med noen særlig argumenta
sjon, de kunne slutte seg til det som flertallet 
fremholdt som begrunnelse for å beholde konse
sjonssystemet. De argumenter som flertallet og 
mindretallet i Apoteklovkomiteen har anført for 
sitt standpunkt her, vil fFemgå av sosialkomi-
teens innstilling. · 

Apoteklovkomiteens innstilling er på et meget 
vesentlig punkt fraveket. Flertallet i denne ko
mite gikk inn for at det bie gl.tt adgang for tryg
dekasser i landet til å drive apotek - og fler
tallet understreket at en forutsetning for dets 
standpunkt om at konsesjonssystemet kunne 
opprettholdes, var at de lovgivende myndig
heter i hovedsaken måtte følge komiteens saru-
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lede innstilling. Departementet hår gått imot 
forslaget på dette punkt, og sosialkoliliteen 
har enstemmig sluttet seg til departementets 
lrtandpunkt at der ikk'e skal vi:ere adgang for 
trygdekasser til å drive 'apotek. · ' · 

Flertallet i sosialkomiteen har derimot funnet 
at det ville være riktig at der i loven ble åpnet 
adgang for Norsk Medisinaldepot til å drive 
apotek, slik at Norsk Medisinaldepot under sam
me forutsetninger som andre som er nevnt i 
Joven, kunne søke om å .få drive apotek hvis det 
tant slik drift hensiktsmessig og riktig. Flertallet 
j sosialkomiteen 'har foreslått nødvendig ene 
dringer i lovteksten i samsvar med dette .. 

Som det fremgår av innstillingen, har ·depar
tementet på et par andre punkter foreslått 
endringer i loVteksten. Det gjelder bl. a. § 8, hvor 
departementet foreslår punkt 2 gitt en annen 
formulering enn det har hatt tidligere.· Det gjel,; 
der også § 17. N å:i ·det gjelder denne paragraf, har 
komiteen fått et brev fra departementet med for~ 
slag om ytterligere dispensasjonsadgang utover 
adgangen til å dispensere fra kravet om fem års 
tjenestetid. Når det gjelder§ 33, har komiteen 
t:ra departementet fått et brev. angående apote
kenes objektive ansvar for skader på grunn av 
feile]æpedisjoner. Komiteen har godtatt og ført 
inn i paragrafen det forslag som departementet 
har fremlagt i dette brev. ·. 

På side 9 i innstillingen har man en rekke ta
beller som ·illustrerer apotekenes omsetning i 
kroner, og gir et san:unendrag av apotekenes u~.: 
gifter og netto overskott i 1960. Forholdet. ~ar 
det gjelder apotekdriften her i landet, er at en 
rekke apotek tjener penger og betaler åvgift, noen 
apotek tjener penger og. b_etaler oingen avg~, 
og en del apotek blir subs1d1ert, ma ha støtte tll 
lin drift. I 1960 var det 47 apotek som fikk støtte. 
Et apoteks overskudd er identisk med apote
kerens lønn. Hvis overskuddet ved et apotek er 
så lite at det ikke når opp i den lønn som e.r sti
pulert for apo~ekbestyrer, vil apoteket da bli sub
sidiert med nudler fra staten. · 

Man har i loven ikke tatt inn noen bestemmel-
ser om en låneordning for apotekene. Departe
mentet har ikke funnet det nødvendig å ta slike 
bestemmelser inn i loven, og sosialkomiteen er 
enig med departementet. Heller'ikke har man 
funnet å ville foreta noen omlegging a:.v apotek-

-:Høn Komiteen er enig med departementet 
av& .... "" • 
· t Stortinget for hvert år, etter forslag fra de-
~mentet, b~r velge den mest hensik~smes-
lige avgiftsordning. . 

Der foreligger fra Apoteklovkomtteen et for-
slag om at det opprettes en nemn~ som skal bistå 
departementet-ved behandlingen av s~er som 
f.eks. oppnevnelse av apotekere, og. 1 andre 
spørs:rnål· Man har allerede i dag en shk nemnd 

m består av fire representanter, to fra far
~ne og to fra apotekerne. Departementet 

har erklært seg enig med Apoteklov komiteen i at 
en' allsidig nemnd burde opprettes. 

-Sosialkomiteen uttaler: 
«Komiteen mener det er grunn for departe

mentet til å overveie om de forskjellige gjØremål 
det her er tale om, kan tillegges en nemnd. En 
slik nemnd bør ha en allsidig sammensetning, og 
ved siden av en representant for apotekerne og 
en fra farmasøytene også blant andre ha som 
medlem en jurist og en forretningskyndig.» 

Der foreligger en rekke andre spørsmål i for
bindelse med apotekloven, som man ikke i ko
miteens innstilling særskilt har behandlet. Sosial
departementet har i proposisjonen altså på en
kelte punkter fraveket Apoteklovkomiteens for~ 
slag, og det er også tilfellet for noen mindre ve
sentlige punkters vedkommende, titen at sosial
komiteen har funnet grunn til å komme inn på 
dette i innstillingen. Det dreier seg om bl. a. § 1. 
I motsetning til Apoteklovkomiteen har departe
mentet ikke funnet det påkrevd å lovfeste de 
særlige betegnelser produksjorisapotek, distri~ 
busjonsapotek og offentlige apotek, selv om 
loven gir hjemmel for å opprette og drive slike 
apotek. I utkastets § 1, siste ledd, er derfor angitt 
de tre apotekbetegnelser som loven bruker, nem
lig selvstendige apotek, filialapotek og sykehus
apotek. Det er en rekke punkter i loven - når 
det gjelder anmerkninger til de forskjellige para• 
grafer, drøftelser av selve lovens innhold eller der 
hvor departementet har funnet at man ikke bør 
foreta noen endrhiger i loven - som sosialko
miteen ikke er kommet nærmere inn på. Jeg skal 
også unnlate å gå inn på disse ting -jeg finner 
ingen grunn til å gjøre det - hvis det ikke skulle 
bli rettet spØrsmål til nieg som ordfører for 
saken. 

Det som da betyr noe, er den deling av ko
:rlliteen som inan har fått når det gjelder spørs
målet om hvem som skal ha adgang til å drive 
lipotek. Jeg er personlig av den oppfatning, i 
motsetning til Apoteklovkomiteen som har hatt 
spørsmålet oppe til revisjon, at apotekvesenet 
her i landet burde drives av det offentlige. Det 
er min personlige oppfatning, idet vi som nevnt 
har en tredeling av apotekene i forskjellige grup
per, som viser at man har så mange subsidierte 
apotek at det ville ha vært en fordel om disse 
apotek var blitt drevet offentlig med en sti
pulert bestyrer lønn. Men når departementet har 
funnet å ville slutte seg til Apoteklovkomiteens 
standpunkt om at man skal opprettholde kon
sesjonssystemet, har vi i sosialkomiteen også 
funnet å måtte bøye oss for det, bare med den 
endring som jeg har nevnt, at man foreslår at det 
gis adgang for Norsk Medisinaldepot til å drive 
apotek. Det står også i lovteksten at «staten» har 
rett til å drive apotek, ved siden av at Norsk 
Medisinaldepot er nevnt særskilt. Når det står 
slik, er det fordi man allerede har et apotek som 
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er statens, nemlig Rikshospitalets apotek, . og 
hvis.lkke denne lovteksten også inneholder ordet 
«staten» ville man ikke :ha kunnet ført over apo
teket t~l. Norsk M·edisinaldepot 'll.ten videre 
drøftelser, fo:~; det ville ha ført :til. vanskeligheter 
n.år ~et gjelder førstkommende års budsjett. Det 
som senere kan komme til å skje når det gjelder 
dette punktet, skal ikke jeg. komme inn på. her. 
:. Jeg vil anbef~le at Stortinget slutter seg til 
flertallets innstilling. Begrunnels~n for flertaUets 
forslag .framgår tydelig av det som står på side 3 i 
innstillingen, og på side 4 finner-man kortfattet 
og sa~entrengt en begrunnelse også fra 
mindretal~et for dets,standpunkt. Jeg anbefaler 
lovfor,slaget slik det foreligger. 

. : Stray: Det.er riktig som sakens ordfører pekte 
på, at:den apoteklovkomite som ble nedsatt for 
~·legge fram et forslag til ny. apoteklov, kom til, 
om enn på litt forskjellige premisser hos de for
skjellige-fraksjoner, kan man kanskje si,. at den 
nåværende ordning for våre apotek når det gjel~ 
der selve prinsippet og hvem som. skal dr.i:ve 
apotekene, burde opprettholdes. Det er riktignok 
så: at et flertall i komiteen gav ·uttrykk. for. at 
egentlig burde apotekene drives . av samfunnet, 
men de lot ikke. denne sin mening komme til noe 
praktisk ut~rykk gjennom sine. forslag. Jeg gål' 
ut fra at de som hevdet denne prinsipielle oppfat'
ning- sakens ordfører bekjenner seg prin,sipielt 
til:9-en samme- gjorde det utfra d~n tankegang, 
BOlll. det tidligere har vært gitt uttrykk fpr ~frl:!
sak:ens ()t:dfører og andre som står hans syn. nær, 
~t pdvate .ikke skal tjene på medisin eller lege~ 
hjelp eller helsemessig bistand. Jeg har tidligere 
forsøkt. å si at det er en form for overtro eller 
skyggeboksing å hevde den slags synsp~ter .. 
Det er jo ganske på det rene at det .som.erav 
betydning for .de syke og for. samfunnet,. er, :at 
~an har en ordning for helse- og legevesenet av 
~edlisinomse~ningen eller hva det måtte være 
innenfor dette felt, som både for de·syke, de som 
trenger medisin og legehjelp; og .for s.amfl:J.nnet 
som helthet, fører til de minste omkostninger .. 
. . Jeg for min part vil gjerne si at jeg tror at den 
praktiske erkjennelse som her kommer til uttrykk 
også fra .f).ertallet i Apoteklo'~komiteen, at det 
finner å burde opprettholde den nåværende 
ordning med privat drift, er en sunn og god er~ 
kjennelse. Jeg trodde i gruniten at også folk med 
en sosialistisk holdning til p~oblemene allikevel 
stort sett var ,enige om at er det noe som egner 
seg lite til statsdrift eller til i .for sterk grad sen
tralisert drift, så er 4et detRljomsetningen, og 
det er derfor med stor tilfredshet· mindretallet 
i .. kointteen, de borgerlige partiers r,epresentanter, 
k:an konstatere at også depart~mentet dele~ 
c1e~te syn, og .har foresl~tt- i prinsippet, ]{an 
l:na~ ~j,_,.. den.:nåværende ordning med apotek.._ 
\leyllling.opprettholdt. . . · . · '·. . _,.,. 

• ' F l~ • ,.J • ) • ~- ~ -- ·• 

Jeg for min part vil også gjet:ne si at jeg tror 
det: er helt riktig når_ _departementet har kuttet 
ut_trygdekassene som en av .de institusjoner oom 
skulle kunne drive apotek i visse tilfelle. Jeg tror· 
det ville ha blitt en sammenblanding av de opp
gaver trygdekas,sene. nå .har; med· andre opp
gaver, som ikke ville ha ført tn noe heldig resul~ 
tat. ;:. 

Som det også fremgår av komiteinnstillingen,, 
var mindretallet, de borgerlige partiers rep!'1es,en
ta,nter, i det store og •hele godt fornøyd med 
departement.ets proposisjon. Forholdet er f,ak
ti!:;k at. de borgerlige representanter står på det 
som v~ departementets opprinnelige forslag i 
sin helhet. 
D~rimot ha:r jo, som saksordføreren allerede 

har gjort oppmerksom på, flertallet,. Arbeider
partiets . medlemmer, . ført. inn et li te tillegg i 
loven i forhold til det som var det opprinnelige 
forslag, idet de vil åpne adgang for Norsk Me,di~ 
sinaldepot til å få. bevilling til å, ~rive apotek 
når særlige grunner foreligger ... · • 

. Jeg vil for min part gjerne si at jeg vanskelig 
~an forstå annet enn at det vel først og fremst 
må ,være den.skuffelse som·saksordføreren og, så 
vidt-jeg har forstått, enkelte. av .hans partifeller 
Jlar føU over at Apoteklovkomiteen og departe
~entet ikke gikk inn for statsovertakelse av a.po
tekene, som kommer W uttrykk gjennom det1t,e 
forslag ·om at Norsk Medisinaldepot skal få lov 
til å drive apotek, man syntes vel at ma,n måUe 
komme med et forslag som i hvert -fall smakte 
noe~ retningav at man ville ha mer offentlig 
drift _enn tilfellet er nå. Fpr i realiteten må j'eg 
si at begrunnelsen for at Norsk Medisinaldepot 
skal kunne drive apotek, synes noe mangelfull. 
V'i har alle,rede i den ·nåværende lov, og det er 
9gså tatt med i proposisjonen, bestemmels,er om 
at i. særlige tilfelle kan staten drive apotek, og 
det er ogsåført inn i dette lovforslaget bestem
melser om at når særlige grunner foreligger, kan 
by-, herreds~ ·eller fylkeskommuner gis tillate!lse 
til å drive apotek. Og når altså staten har adgang. 
og by-, herreds- og fylkeskommuner .i visse til
felle. kan få adgang, må man si at det også fm 
flertallets side skulle kunne synes som «:smør på 
:flesk» å: åpne adgang også for Norsk Medisinal
depot.·· Så meget mer må det synes slik som det 
ut fra forretningsmessig og rasjonell· begrunneJ.s.e 
.synes lite hensiktsmessig . at grossistleddet he.r 
skal. begynne å drive detaljhanq.eL Det Sj.'nes 
også lite smakelig, idet forholdet jo er at Norsk 
Medisinaldepot har som sin~ .. forretrungsforbin
delser alle landets øvrige apoteker, og man kan 
da si. at det ikke er så stor rimelighet i at depotet 
skal. kunne. ~drive konkurranse med sine egne 
kunder~ Det åpner også for nye .kontrollva:nske
ligheter osv.,. som gjør at uansett hvordan man 
eller~ ser :På spørsmålet .om hvorvidt staten bør 
drive .apotek eller ikke,· sY:nes det lite rimelig at 
' . •, ' . ~ ' . . - ' ' . ~·. ,. ' . . ' 
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Btaten driver dem i regi a.v· Norsk Medisinai..: 
d*POt. 

Men det som det imidlertid i denne forbindelse 
e:r viktigst å klargjøre, er at loven, både i sin 
tekst slik som den nå foreligger i innstillingen, 
og ut fra sine forutsetninger· og motiver opprett
holder det gamle system med konsesjon,· bevil
ling. tll personlige innehavere med apoteker
~eksamen, at dette er hovedregelen; at · det kun 
e&" når særlige grunner foreligger; at man kan fra~ 
vike dette at det skal være en.personllg ansvarlig 
mne.baver av·apoteket. · · ' 

Hvis derfor noen gjør seg den forhåpning at 
Norsk. Medisinaldepot- ved hjelp· av . disse nye 
bestemmelser litt etter litt skal kunne overta 
alle apo,tek, så gjør de' seg skyldig i en feiltolk
Ing av lovforslagets innhold. Skulle man slå inn 
på, en slik linje, må det lovendring til. Det den 
n.ye lov, i likhet med den. gamle,: slår fast som 
hovedreg,e[en, ·er ·at det .skal være personlige 
apotekerutdånnede innehavere av apotekene; og 
det kan som regel ikke fravikes. · ··- · 

Ut fra de momenter som jeg her har anført, 
vn også. mindretallet stemme for det foreliggende 
loVforslag, men ta opp endringsforslag når det 
gjelder den tilfØyelse:som er gjort' av kO:miteens 
fi,erta,ll, Arbeiderpartiets medlemmer, om Norsk 
Medisinaldepot. Jeg finner det dog riktigst og 
mest praktisk å ta opp dette forslag når vi kom~ 
m~er til de enkelte paragrafer.·· 

pJre&identen: Presidenten foreslår nå at de som 
heretter tegner seg, får en taletid på inntil 2 
minutter - og anser det som bifalt. 

- -·- ' 

Austrheim: Eg skal vedgå at i arbeidet med 
denne saka var eg sterkt hine på tanken om å gå 
bln for framlegget frå mindretalleti Apoteklov
komiteen om at det offentlege sitt høve til å 
drive apotek skulle åvgrensast til å gjelde drift 
av sjukehusapotek .. Dette er også den noverand·e 
ordning.· Ved· ei slik ordni.ng fekk ein ei klår og 
grei avgrensing. so~m ikkje kunne vere gjenstand 
for tolking av i kva tilfelle og område offentlege 
apotek. kunne opprettast og ·ctriva,st: · . 

Når eg likevel går hin for proposiSJOnen om at 
det ølæ.l gjevast høve til for det offentlege å drive 
også andre apotek enn sjukehusapotek, så er 
det ut frå den formulering i § 7 der det heiter om 
~pp:retting av offentlege apote~ at dette kan 
gjerast måi" særlige grunner forehgg~r» .. Men her 

. vi med ein gong inne på fortolking. Kva er 
~lege grunnar i lova sin forstand 7 Her er ikkje 
. ika på eiteirutste·korikret moment. Personleg !:r eg det som ein stor føremon å ha ei lov som 
er mest mogleg klåt og utvetydig, og der det·vert 
gj,eve minst·mogleg·rom for skjønsm~sige ~: 
deringlir (J,g fortolkingskunster~. Her vllle_sal:1s 
mtndretalsfranllegget- vare langt å fo~etrekkJe; 
Yen med bakgrunn i det som er uttala .både frå. 

Åpoteklovkomitee:il og av departementet, vil eg 
tru at det vert i berre få og reint unntaksvise 
tilfelle at denne retten som paragrafen opnar for 
offentleg _drift, kan verte ·aktuell. Når eg dreg 
denne slutning,· er det ut frå det som er sagt i 
[Jrc5posisjonen om offentleg drift av apotek 
samanlikna · med privatdrivne apotek. For i 
proposisjonen hei ter det meilom anna: 
· «I tillegg til de momenter som komiteens 
flertall har anfØrt for å beholde konsesjonssy
stemet, bør nevnes at ved offentlig drift av apo
tekene ville det by på spesielle vanskeligheter å. 
etablere en betryggende økonomisk kontroll med 
det enkelte apotek.» · · 

Og vidare: 
: · «Skulle apotekene drives av det offentlige, 
måtte det etableres en mer betryggende kon
trollordning og sannsynligvis ansettes særskilte 
kasserere ved hvert apotek. Dette ville medføre 
betydelig økning i de samlede· lønnsutgifter.» 
· Det er ikkje ofte ein opplever ein så opriktig 
og erkjermande uttale frå eit departement på 
offentleg drivne tiltaks manglande konkurranse
evne som det som her kjem til uttrykk. Det er 
med tilfredsheit eg har notert meg dette. 

Den primære oppgå.va for drifta av eit apotek 
er vi alle samde om må vera å gje den best mag
lege service,· at 'læk]armidla må lialde ein høg 
kvalitet og at dei er så billege som mogleg. Når 
så departementet slår fast at offentleg apotek
drift vert meir komplisert og også dyrare, då må 
det vere rett å dra d~m: slutning at det må verte 
særleg ·tungtvegande omsyn som må leggjast til 
grunn om § 7 på dette område. skal kurine nyttast: 
Dette er argumentasjonen for at eg har gått nied 
på proposisjonen. · 
· · · Så vidt eg kjenner til, er det ikkje kome fram 
srerlege klagemål mot den noverande ordning: 
Apotekarane har høg og fullverdig utdanning: 
Dei får si bevilling etter nøye vurdering, mellom 
anna av folk r Helsedirektoratet. Våre ·styres
makter har i stor utstrekning hand over fastset: 
jinga:av prisane på lækjarmiddel, og det er vel 
ei kjend sak at desse ligg lægre enn nokon a!man 
stad i Europa. Dette siste gjeld i stor utstrekning 
·også de i andre nordiske land~ Vi har· di for ingen 
som' helst sakleg grunn tH å gå bort frå eit system 
soin: til denne tid har synt seg å vere fullt tiHreds
stillande. 

Det er vel i erkjenning av ei slik oppfatning at 
fleirtaJet i Apoteklov komiteen· og· departementet 
etter atter ein gong å ha vurdert spør.smålet om 
sosialisering av apotekstellet, hat rriått konklu~ 
dere med å oppretthalde det nciverande konse~ 
sjons.system. Dette seier i grunneri alt om den 
·ordning som til no har vare· praktisert. . • · 
' Oppretthaldinga av :det noverande· kohse
·sjonssysfem er ei samrøystes sosialnemrtd.einig i'. 
Men fieirtalet i nemnda, den sosialistiske frak
sjon, er imidlertid av den oppfatning a:t:· det i 

. '. 
,) t t ....... . 
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loven bør opn.ast adgang for Norsk Medisinal
depot til å drive apotek. 

Dette er den borgarlege fraksjon i nemnda 
usamd i,. idet vi i dette ser eit opptak til sosialiM 
sering av apotekstellet, noko somvi meiner ikkje 
vil føre med seg nokon s.ærleg fordel. 

Grunngjevinga frå fleirtalet for at Norsk 
Medisinaldepot skal få drive apotek, synest eg 
oppriktig talt er tynn og. verkar lite overtydandle. 
Det vert operert med historikk frå 1898, 1908 og 
seinare årstal som 1954 og 1957. Det siste er års
talet då Apoteklovkomiteen av 1954 avgav sin 
innstilling, og som etter mi meining ikkje kan 
takast til inntekt for det forslag som fleirtalet 
her kjem med. 

Fleirtalet i Apoteklov komiteen seier rett nok: 
· <<Ut fra ·en prinsipiell vurdering vil det måtte 
erkjenne.s at omsetningen av legemidler er en 
oppgave som må være ubundet av private 
næringsøkonomiske vurderinger.>~· - «Helt lo
gisk fører dette til at staten også bør forestå for
delingen av legemidlene (detaljomsetningen) på 
samme måte som den forestår engrosomsetnin
gen.» 

Men så kjem den ·interessante konklusjonen 
til det same fieirtalet, som i vesentleg grad veik
jar det som nett er sitert; 

«Etter en inngående drøfting av. de forskjel:
Uge sider av apotekvirksomheten, er komiteens 
flertall også kommettil at det nåværende kon
sesjonssystem kan beholdes. De offentlige in
teresser vil kunne ivaretas tilstrekkelig ved å ut
nytte den adgang det offentlige, ved lover og be
~temmelser, har til å regulere og kontrollere 
legemiddelsomsetningen.» 

Fleirtalet i Apoteklovkomiteen spesifiserer 
ik.kje nærmare dei forskjellige sider ved apotek~ 
verksemda som har vore utslagsgjevande for 
konklusjonen. Men at fieirtalet har funne fram til 
særleg t1;1ngtvegande grunnar, er vi klåre over. 
. Personl·eg kan eg tenkje meg at Ap.oteklov
komite·ens fleirtal også har vore inne på det 
same som -departemen~et, om at offentleg apo .. 
tekdrift vil verte komplisert og fordyra. Dette 
held eg rimeleg at den har vurdert. Det før siterte 
frå proposisjonen om spesielle v~nskar med å 
etablere· ein tilfredsstillande økonomisk konc
.troll med det einskilde apotek og ein v·esentleg 
auke i samla lønsutgifter, har sosialkomiteens 
fl.eirtal naturlege nok ikk.je teke med i si grunn
gjeving for framlegget om at Norsk Medisinal
depot skal få høve til å drive apotek. 

Pe:æonleg har eg ikkje fullt grunnlag. for ei 
vurdering av desse økonomiske spørsmål. Men 
eg går ut frå at · dei opplysningar som departe~ 
mentet her kjem med,. er gjort på grunnlag av 
nøye vurderingar og samanlikningar, og eg finn 
ingen grunn til å tvile på at opplysniingane er 
litande: · 

Lat meg då til slutt få presisere, på grunnlag 
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av Apoteklovkomiteens innstilling og departe
mentets utsagn, at ei eventuell sosialisering a.v 
apotekverksemda her i landet vil føre til auka 
utgifter for dei som treng tillækjarmiddeL 

Presidenten: Hr. Gustavsen har inntil2 minut
ters taletid. 

Gustavsen: Her har vi en sak hvor det borg•er
lige mindretall. i komiteen, så vidt jeg forståJr, 
opprettho~der det sosialistiske departements 
innstiUing, mens et fiertaU i komite~en vil 
lenger. _ 

Jeg tok -i grunnen ordet bare fordi jeg ville 
uttrykke min enighet med hr. Sverre Løberg når 
han her går inn for det prinsipp at apotekene bør 
over på full samfunnsdrift,. og jeg tok også ord,et 
for å gi en liten honnør til hele flertallet i sosial· 
komiteen fordi det ikke er så tilbakeholdent som 
departementet og Regjeringen er, .men forsøker 
å ta. et aldri så lite skritt i riktig retning. 

Dette var virkelig alvorlig ment. 

Debatten var dermed.avsluttet~· 

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget a 
gjøre slikt vedtak til 

lov · 
; .·· 

om drift av apotek m. v. 

Kap. I. Oppretting og nedlegging av apotek. 

§ 1. ·, 
Kongen bestemmer om apotek skal oppret

tes eller nedlegges. Før· avgjørelsen treffes, 
skal vedkommende kommunestyrer, helseråd, 
offentlige leger og fylkesmann gis. høve til å 
uttale seg. 

• Apotek opprettes når det ·er ønskelig ~eller 
påkrevd av almene hensyn .. Det påhviler ved
kommende helseråd og kommunestyrer å ta 
opp spørsmålet om å få opprettet nye apotek 
når det er behov for det. 

Apotek kan opprettes som selvstendig apo
tek, som · filialapotek · etter bestemmelsene i 
kap.. XI, eller som sykehusapotek etter be
stemmelsene i § 45. 

§ 2.' 
Departementet fastsetter, etterat vedkom

mende kommunestyrer har uttalt s.eg, hvor 
apoteket skal ligge innenfor det område som 
er fastsatt ved opprettingen.. Apotek må ikke 
flyttes uten departementets samtykke. 
. Apotek skal ha et av departementet god
kjent navn. Departementet kan gi pålegg om 
at apotek skal . bytte navn. For filialapotek 
skal i tillegg til navnet angis hvilket ap,otek 
det er filial av. · 
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Lp,.. n. Apotekenes handelsrett og tilvirkning. 

§ 3. 
Ap·otek har rett til å forhandle legemidler 

og gifter, forbindingssaker, sykepleieartikler 
og andre varer som brukes i helse- og syke
plleie. 

Fra. apotek kan også selges andre varer, 
når salget naturlig og hensiktsmessig kan 
forenes med apotekets vanlige omsetning av 
legemidler m. v. 

Departementet kan ved alminnelige regler 
eller for enkelte apotek innskrenke adgangen 

handel med varer som ikke er legemidler. 

§ 4. 
Apotek har, når ikke annet er bestemt i 

henhold til lov, plikt til å forhandle alle lege
midler som er tillatt solgt her i landet, og 
vanlige forbindingssaker og sykepleierartikler. 

Kongen kan ved alminnelige regler eller for 
enlcelte apotek gi pålegg om å forhandle andre 
varer som nyttes til helse- og sykepleie. 

Når særlige grunner taler for det, kan de
partementet gjøre unntak fra forhandlings-
plikten. 

§ 5. 
Når ikke annet er bestemt i henhold til lov, 

har apotek rett til å tilvirke eller tilberede de 
Legemidler og andre varer som det kan selge. 
Departementet kan ved alminnelige regler eller 
for tmkelte apotek innskrenke adgangen til 
tilvirkning av visse varegrupper. 

Tilvirkning for salg til andre apotek er be
ting.et av særskilt tillatelse fra departemen
tet, som fastsetter de nærmere vilkår og reg
ter· for tilvirkningen og kontrollen med den. 

§ 6. 
Når apotek opprettes eller skifter innehaver, 

J1tan dep.artementet bestemme: 
a) at apot.ekets rett til å tilvirke eller tilbe

rede legemidler eller andre varer bare skal 
omfatte enkle tilberedninger etter resept 
eller lliknende, eller at denne rett helt skal 
bortfalle. Slike bestemmelser kan også 
treffes i andre tilfelle hvis innehaveren av 
apoteket samtykker. 

b) at apoteket skal drive tilvirkning av visse 
legemidler for salg til andre apotek. Når 
~rlige grunner taler for det, kan slikt 
pålegg også gis andre tilfelle. 

Votering: 

:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig: 

Videre var innstillet: 

085 

Kap. III. Apotekbevilling. Apotekere. 

§ 7 .. 
For å drive et apotek kreves bevilling med

delt av Kongen. Når særlige grunner fore
ligger, kan Kongen bestemme at et apotek skal 
drives av staten. 

Bevilling kan gis til personer som fyller 
kravene i § 8, eller når særlige grwmer fore
ligger, til Norsk Medisinaldepot og by-, her
reds- eller fylkeskommuner på de vilkår som 
er nevnt i kap. XII. 

Person som innehar apotekbevilling eller er 
tilsatt som leder av et apotek som drives av 
staten, Norsk Medisinaldepot eller kommuner, 
kalles i denne lov for apoteker. 

Stray: Jeg vil på vegne av komiteens mindre
tall - formannen, Austrheim, Granum, Helland 
og Stray - få lov til å fremsette følgende for
slag: 

«< § 7 utgår 
i 2. ledd ordene «Norsk Medisinaldepot og» 
og i 3. ledd ordene «Norsk Medisinaldepob>.» 

Presidenten: Hr. Stray har på vegne av et 
mindretall tatt opp det forslag som han selv 
har referert. 

Løberg (fra sa] en) : Ordet «og» er rettet til 
«eller». 

Presidenten: Av sakens ordfører er det foretatt 
en rettelse i § 7, annet ledd, tredje linje i inn
stillingen, der ordet «og>~ foran «by-, herredS-» 
er rettet til «elleli>. 

Stray: Da får jeg lov til å rette mitt forslag 
fra «og~> til «eller». 

Presidenten: Mindretallet har rettet sitt for
. slag i samsvar med flertallets formulering. 

Votering: 

Ved alternativ votering mellom komiteens inn
stilling til § 7 - med den foretatte rettelse i 
annet ledd - og Strays forslag bifa.lt•es innstil
lingen med 47 mot 39 stemmer. 

Videre var innstillet: 

§ 8. 
For å bli apoteker må søkeren godtgjøre at han 

1. har apotekereksamen, · 
. 2. etter apotekereksamen har utført minst 

5 års tjeneste i norsk apotek. I særlige 
tilfelle kan dette krav reduseres når søk:e-

1962-63 
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ren har lang og allsidig praksis i annen 
farmasøytisk virksomhet, 

3. har avlagt prøver som svarer til kravene 
for å få handelsbrev, 

4. er vederheftig (solvent), 
5. fører. en heder Hg vandel. 

§ 9. 
Apotekbevilling medfører rett og plikt til 

fi drive apoteket i samsvar med. denne lov og 
de foJ;skrifter og bestemmelser som gis i med-
hold av loven. · · · 
- I pevillling,en kan fastsettes særskilte vil
kår eller plikter, tiår søkerne på forhånd er 
gjort kjent med disse. 

Innehavere av apotekbevilling må uten er
statning finne seg i at deres rettigheter og 
plikter blir endret ved ny lov. 

§ 10. 
Apotekbevilling faller bort dersom: 

l. Innehaveren får bevilling til å .drive annet 
selvstendig apotek. 
Dette gjelder dog ikke for apotek som drives 
av staten, kommuner eller av Norsk Medisi
naldepot. 

2. Innehaveren løses fra bevillingen etter gjel
dende bestem~elser om pensjonsordning og 

_ . aldersgrenst'l. 
3. Innehaveren etter søknad løses fra bevil-

lingen. · . 
4. Innehaveren er død og ektefellens eller boets 

rett til å. drive apoteket etter § 11 er utløpt. 
5. Konkurs er åpnet i in.nehaverens bo og han 

ikke innen 1 år fra konkursens åpning har 
_fått sitt 'bo igjen til fri rådighet. 

·a. Bevillingen tilbakekalles av Kongen etter§ 12 
eller faller bort etter § 13. 

7. Innehaveren ved endelig dom er fradømt ret-
ten til å drive apoteket. 

- BeviUingen faller i tilfelle' bort fra den dag da 
apoteket overtas av ·ny innehaver. Innehaveren 
_er -pliktig til å .drive apoteket inntil bevillingen 
:faller bort, dog ikke utover ett år fra den. dag 
krav om fratredelse er fremsatt. .· 

§ 11. 
. 6ør innehaveren av en apotekbevilling, har 
hans ektefelle eller bo rett til-å fortsette· driften 
·av apoteket med godkjent bestyrer i inntil 6 
måneder fra dødsfallet. · 

Inntreffer dødsfallet før 5 år er gått fra .den 
tid da avdøde overtok eller åpnet åpoteket, kan 
departementet, når særlige grunner foreligger, gi 
hans ektefelle eller bo tillatelse til å fortsette 
'driften av apoteket i inntil 5 år fra overtåkeben 
.eller åpningen. - · 
; Foregående ledd får tilsvarende anvendelse når 
'apoteket er flyttet eller fullstendig ombygd i de 
~ • • • ' o • ' - - ' ' • •• : ----

, •. · r .• 

siste 5 år før dødsfaUet eller hvis innehaveren a\" 
bevillingen dør før overtakelse eller åpning har 
funnet sted. 

§ 12. 
Kongen kan tilbakekalle en apotekbevilling: 

'i. Når apoteket ikke overtas eller opprettes 
innen den tid som fastsettes av departe
mentet. 

2. Når apotekets lokaler, innredning, utst:rr 
eller varebeholdning holdes i så dårlig stand 
at forholdet må anses uforsvarliig, og det 
tross advarsel ikke blir rettet innen den frist 
departementet setter. 

3. Når innehaveren, tross advarsel, grovt over
trer eller forsømmer sine plikter, eller ved sin 
atferd nedbryter den aktelse eUer tillit som 
kreves for å inneha apotekbevilling. 

4. Når innehaveren må anses varig uskikket til 
å drive apoteket på forsvarlig måte. 

Før avgjørelsen treffes, skal innehave·ren 
gjøres kjent med grunnlaget for påstanden om 
-tilbakekalling og de oppiysninger den bygger pA. 
og gis adgang til å uttale seg. 

Søksmål for å prøve lovligheten av tilbake
kallingen har oppsettende virkning. 

§ 13. 
Apotekbevilling faller bort dersom det ved ~n 

omordning av apotekvesenet blir bestemt a.t 
apotekene skal drives av det offentHge. Apo
tekets inventar, utstyr og varebeholdning skal i 
·så fall innløses etter takst, og apotekeren skal 
·ha fortrinnsrett til å bli tilsatt som bestyrer av 
apoteket. 

Kap. IV. Overtakelse av apotek. 
§ 14. 

Den som overtar et apotek er, når den tid
ligere innehaver eller hans ektefelle eller bo for
langer det, forpliktet til å overta apot,ekets in
ventar,. utstyr og varebeholdning i den utstrek
ning de er i tilfredsstillende brukbar stand og 
.ikke overstiger apotekets passende behov. 

Den nye innehaver kan forlange å få over*..a. 
:inventar og utstyr som er anskaffet til apot,eke't 
og som anses nødvendig.til apotekdriften. 

Er det tvist om hvorvidt overtak:else skal skje 
-etter denne paragraf, eller om pris- eller over
takelsesvilkår, avgjøres_ saken ved skj,ønn, hvis 
. partene ikke vedtar å la saken avgjøre ved vold
·gift av en av departementet oppne,vnt nemnd 
:på tre medlemmer. · 

§ 15. 
Avtale om overtakelse etter§ 14 må godkjen~ 

nes av departementet. Nektes go!fkjenning,. kan 
partene velge om de vil la tvisten avgjøre ved 
voldgift etter § 14, siste ledd, el~er ved skjø,nn. - . 



1963. Em. 14. juni. - Lov om drift av apotek m. v. 

Kap V. Bestyr,else av apotek. 
§ 16. 

Apotek skal forestås av apotekern selv eller 
av en apotekbestyrer som er godkjent av depar
tementet. 

Apotekeren eller den godkjente bestyrer skal 
peøonllg ha den daglige ledelse av apoteket og 

sørge for at virksomheten drives i samsvar 
gjeldende bestemmelser. Han skal sørge for 

tOJ'IWarlig ledelse når han ikke er til stede selv. 
Departementet gir nærmere regler om bestyrel

aen under apotekerens eller den godkjente be
øtyrers, fravær. 

§ 17. 
'Godkjent apotekbestyrer skal fylle kravene 

for å inneha apotekbevilling. Departementet kan 
gjøre unntak fra kravene i § 8, 2 og 3, når be
styrer tilsettes for kortere tid enn 6 måneder; 
eller andre særlige grunner taler for det. 

§ 18. 
Bestyrer skal tilsettes dersom apotekeren har 

vært eller vil bli fraværende fra apoteket i mer 
enJl tre måneder. Bortsett fra de tilfelle som er 
nevnt i § 11, kan tillatelse til å tilsette bestyrer 
bare gis for inntil ett år om gangen. 

Departementet kan pålegge innehaver av 
apotekbevilling å tilsette godkjent bestyrer: 
1. Når det antas å være grunnlag for å tilbake

kalle bevillingen etter § 12 eller det er reist 
siktelse mot apotekeren for straffbart forhold 
som kan medføre tap av bevillingen. Spørs
målet om tilbakekalling skal i tilfelle frem
mes uten unødig opphold. 

2. Når apotekeren på grunn av sykdom eller 
svekkelse eller av andre grunner ikke makter 
å forestå ledelsen av apoteket, eller han ved 
fors:ømmelighet har vist at han ikke kan 
forestå ledelsen på tilfredsstillende måte. 

3. Når innehaveren ved uforsvarlig forretningsp 
førs:el forverrer sin økonomiske stilling slik at 
det bUr alvorlig fare for at han ikke vil kunne 
oppfylle sine forpliktelser. 

Departementet kan tilsette bestyrer for inne
haverens regning, dersom han ikke retter seg 
etter pålegget innen en frist som departementet 

~etter. 

Kap. VI. Apotekp,ersonale. 
§ 19. 

Apotek skal ha tilstrekkelig personale i for
hD!d til arten og omfanget av dets tilvirkning og 

~etni.ng. 
Departementet kan bestemme hvor stort per-

zonal'e ,et apotek skal ha, herunder hvor mange 
av personaJet som skal ha apotekereksamen, 
~pta.rutdanning eller annen godkjent farma
~eytisk utdanning, eller annen ·nærmere angitt 

utdanning. 

Departementet bestemmer hva som skal reg
nes som annen godkjent farma.søytisk utdanning. 

§ 20. 
. Med ekspedisjonsrett for legemidler og gifter 
menes retten til selvstendig å ekspedere varer 
som etter gjeldende utleveringsbestemmelser 
skal være signert med ekspeditørens navn. Slik 
ekspedisjonsrett har bare personer med apoteker
eksamen, reseptarutdanning eller annen godkjent 
farmasøytisk utdanning. 
. Tilvirknin~, tilberedning, oppfylling, signe

ri~g, utlev:rmg og annen behandling av lege
nudler og g1fter skal foregå under faglig forsvar
lig tilsyn av en person som har ekspedisjonsrett 
og som ska.l påse at gjeldende bestemmelser bli; 
fulgt. -

§ 21. 
Apotek har etter departementets bestem

melse plikt til på nærmere fastsatte vilkår å 
motta til praktisk opplæring farmasistuder,ende 
og reseptarelever. 

Departementet kan bestemme hvilke apotek 
som skal ha adgang til å motta slike prakti
kanter. 

§ 22. 
Arbeidstaker ved apotek som ønsker å skaffe 

seg videre yrkesutdanning for apotekarbeid 
skal i alminnelighet gis høve til å gjennomgA 
slik ordnet praktisk opplæring som kreves, for
utsatt at vedkommende: 
l. er under 25 år, 
2. har arbeidet minst 1 år ved apotek, og har 

deltatt i vanlig assistentarbeid 
3. fyller de øvrige krav som er stilt for å opptas 

som elev eller melde seg til fastsatt prøve .. 
Vedkommende må. melde fra til apotekeren 

eller apo!ekbestyr~ren at han ønsker å. gjen
nomgå shk opplærmg, og kan kreve svar innen 
1 n:{med med plan og vilkår for den videre opp
lærmg, eller beskjed om at apoteket ikke kan 
påta seg opplæringen. 

§ 23. 
Apotekere og alt personale ved apotek er pHk~ 

tig til med de innskrenkninger som er fastsatt i 
lov eller .i henhold til lov, å iaktta taushet om det 
som blir betrodd dem under utøvelsen av deres 
virke, eller som de derunder får rede på om folks 
legems- eller sykdomsforhold. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at apo
tekeren eller apotekbestyreren gir meldinger og 
opplysninger til helsedirektøren om misbruk av 
bedøvende midler. 
· Apotekeren skal sørge for at alle som tilsettes 
ved apoteket blir gjort kjent med sin taushets
plikt. 
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§ 24. 
Apotekere og apotekpersonale må ikke, unn• 

tatt hvor hurtig hjelp er påkrevd, ta syke under 
behandling eller gi legeråd. 

Personale som har ekspedisjonsrett kan på 
forespørsel gi nøktern veiledning om legemidler 
og deres bruk. 

Kap. Vll. Lokaler, innredning og utstyr. 

§ 25. 
Innehaver av apotekbevilling har plikt til å 

skaffe apoteket lokaler, innredning og utstyr, 
som godkjennes av departementet. 
· Ved overtaking eller oppretting av apotek er 
innehaveren, når departementet krever det, for
pliktet til å leie lokaler som departementet an
viser, forutsatt at husleie og øvrige vilkår ikke 
er urimelige i forhold til vanlige leievilkår for 
forretningslokaler på stedet. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om 
apotekenes lokaler, innredning og utstyr. Det 
kan kreves at leiekontrakter for apoteklokaler 
skal forelegges departementet til godkjenning. 

§ 26. 
Ved oppretting, ominnredning, utvidelse eller 

flytning av apotek skal planer på forhånd fore
legges for departementet til godkjenning. 

Departementet kan gi pålegg om ominnred
ning, utvidelse eller :flytning av apotek som har 
for trange eller uhensiktsmessige lokaler, og kan 
pålegge innehaveren innen en fastsatt frist å 
legge fram nødvendige planer til godkjenning. 
Etterkommes ikke . dette kan departementet 
kreve at ominnredningen, utvidelsen eller flyt
ningen blir gjennomført etter planer som depar
tementet fastsetter. 

Kap. VID. Leveringsplikt, varekontroll, 
ansvar m.m. 

§ 27. 
I de ekspedisjons- og vakt-tider som departe

mentet fastsetter, skal apoteket så hurtig som 
mulig ekspedere de legemidler, forbindingssaker 
og sykepleieartikler som forlanges. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter 
herom, derunder også bestemme at visse varer 
ikke kan kreves ekspedert utenfor den vanlige 
ekspedisjonstid. 

§ 28. 
Når lege, tannlege eller veterinær til medisinsk 

b,ruk forskriver legemidler eller andre varer som 
apoteket ikke har, skal det straks tas skritt til å 
skaffe dem så hurtig som mulig. 

Er resept fra lege, tannlege eller veterinær 
gitt påtegning om at ·legemidlet trenges uopp
holdelig, eller er apoteket p.å annen måte under-

rettet herom, skal legelnidlet utleveres selv om 
betaling ikke medfølger eller sikkerhet stilles. 

§ 29. 
Apotekets leveringsplikt omfatter ikke V3J.'iel!' 

som kommer inn under bestemmellsene om be
døvende midler, eller andre legemidler som kan 
misbrukes, når apoteket har fått melding fra 
helsedirektøren om at slik vare ikke kan ut
leveres til en bestemt person. 

§ 30. 
Apotekeren eller apotekbestyreren skal sm:ge 

for at legemidler som innkjøpes til apoteket, 
eller som tilvirkes eller tilberedes der, blir under
søkt på faglig forsvarlig måte og etter gjeldende 
bestemmelser. 

For farmasøytiske spesialpreparater og andre 
legemidl~r som blir innkjøpt i originalpakning 
og skal utleveres til forbrukerne· i samme pak
ning, kan undersøkelsen innskrenkes til .å pås.e at 
varen ikke frem byr ytre tegn på feil eller mangler. 

§31. 
Tilvirkning, tilberedning, oppbevaring og be

handling av legemidler i apotek skal foregå i sam
svar med farmakopeen, eller andre bestemmelser 
som gis av departementet. 

Legemidler som er opptatt i farmakopeen 
skal holde de prøver som er fastsatt i denne. 

§ 32. 
Legemidler blir alltid å levere nøyaktig etter 

resept eller rekvisisjon. 
Ved utlevering får§ 30 tilsvarende anvendelse. 
Departementet gir forskrifter om utlevering 

av legemidler, gifter og andre varer fra apotek. 
Prisforskrifter for salg av legemidler m. v. fra 

apotek gis av Kongen. 

§ 33. 
Oppstår skade på person eller gods som folge 

av feil eller mangler ved legemidler eller gifte:r 
som er utlevert fra apotek, er innehaveren av 
apoteket pliktig til å svare erstatning, selv om 
hverken han eller apotekpersonalet har vist uakt· 
somhet. Det samme gjelder ved uriktig signering 
eller utlevering av varen. Det ubetingete ansYar 
inntrer likevel ikke hvor legemidlet eller giften 
er levert nøyaktig etter resept eller rekvisisjon 
og er signert og utlevert i samsvar med gjeldende 
bestemmelser. 

Bestemmelsene i første ledd gjør ingen inn
skrenkning i den rett til erstatning noen har eth'·r 
vanlige rettsregler. 

Til sikkerhet for· erstatningsansvar etter denne 
paragraf skal apoteket være ansvarsfors,ikret 
etter regler som gis av departementet, eUer stille 
annen sikkerhet som godkjennes av depart·e
mentet. 

--------' 
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§ 34. 
Apotek skal holde tilstrekkelig varebehold

ning il forhold til arten og omfanget av dets om
setning, og skal alltid ha beholdning av lege
midler som jevnlig forskrives av leger, tannleger 
elller veterinærer på stedet, og av vanlige for
bindingssaker og sykepleieartikler. 

Departementet kan gi nærmere regler om 
hvilke varer et apotek alltid skal ha beholdning 
av. 

§ 35. 
Alle legemidler og stoffer som skal nyttes til 

fremstilling av legemidler, skal apoteket, hvis 
ikke departementet bestemmer noe annet, kjøpe 
fra Norsk Medisinaldepot eller fra apotek som 
har tillatelse til salg til andre apotek. 

Kap. IX. Regnskap,splikt m. v. 

§ 36. 
Apotek skal føre ordentlige og fullstendige 

regnskaper etter bestemmelser som gis av depar
tementet. Dette kan også gi nærmere regler om 
:revisjon av regnskapene. 

Departementet kan pålegge apotekene å føre 
andre bøker vedkommende driften. 

Regnskaper og andre bøker kan kreves inn
sendt til departementet til gjennomsyn og revi
sjon, og skal på forlangende fremlegges til etter
syn for apotekinspektør eller andre som har full
makt til det. 

§ 37. 
Apotekene skal innen de frister som fastsettes, 

sende inn utdrag av regnskapene og andre bøker, 
og de oppgaver, innberetninger, meldinger og 
opplysninger som kreves av departementet. 

Kap. X. Apotekavgift. Apotekavgiftsfondet. 

§ 38. 
Den som har bevilling til å drive apotek, skal 

til statskassen betale en avgift som fastsettes av 
Stortinget hvert år. 

De nærmere bestemmelser om beregning og 
oppkreving av apotekavgiften og om kontroll 
hermed, gis av Kongen. 

Når det gjelder inndrivelse av apotekavgiften, 
får de regler som gjelder for formues- og inntekts
skatten til staten, tilsvarende anvendelse. 

Departementet kan etter søknad helt eller del
vm ettergi apotekavgift, hvis regnskapet for et 
apotek viser at apotekdriften ikke har gitt inne
haveren et rimelig utkomme. 

§ 39. 
De innkomne apotekavgifter for hvert år nyttes 

etter Stortingets bestemmelse. Mulig overskyt
ende beløp overføres til Apotekavgiftsfondet. 

Stortinget bestemmer hva Apotekavgiftsfon
dets midler skal brukes til. , 

Kap. XI. ·Filialapotek. Medisinutsalg. 

§ 40. 
Filialapoteket opprettes når det anses hen

siktsmessig for å lette folks adgang til å få lege
midler, og det ikke er grunnlag for å opprette et 
selvstendig apotek. Ved opprettelsen bestemmes 
hvilket selvstendig apotek (hovedapotek) filial
apoteket skal høre til. 

Kongen kan bestemme: 
1. At et selvstendig apotek, når det er ledig, 

skal omgjøres til filialapotek. 
2. At et filialapotek når almene hensyn krever, 

det,. skal omgjøres til selvstendig apotek. 
Innehaveren av hovedapoteket skal i så fall 
gis rimelig frist, og ha fortrinnsrett til å få 
bevilling til det nye selvstendige apotek. 

3. At et filialapotek, ved ledighet eller når inne
haveren samtykker, skal overføres til et annet 
apotek. 

4. At innehaver av selvstendig apotek pålegges 
å opprette og drive filialapotek. 

§ 41. 
Filialapotek skal i alminnelighet ikke tilvirke 

legemidler eller andre varer, men kan foreta 
enkle tilberedninger etter resept eller liknende. 
Departementet kan innskrenke et filialapoteks 
adgang til slik tilberedning, og kan ·i særlige til~ 
felle gi tillatelse til tilvirkning og tilberedning i 
større utstrekning enn foran nevnt. 

Departementet kan gi nærmere regler om 
driften av filialapotek. 

§ 42. 
Filialapotek skal foreståes av en bestyrer som 

er godkjent av departementet. Stillingen skal i 
alminnelighet kunngjøres. 

Bestyreren skal ha apotekereksamen. reseptar
utdanning eller annen godkjent farmasøytisk ut
danning, minst 2 års tjeneste ved norsk apotek 
etter eksamen, ha tilstrekkelig regnskapskyndig
het og føre en hederlig vandel. 

§ 43. 
Departementet kan gi tillatelse til at et apotek 

driver medisinutsalg på andre steder enn der 
hvor apoteket ligger, og om nødvendig bestemme 
at apoteket skal drive slike utsalg. 

Departementet gir nærmere regler om opp
rettelse og drift av medisinutsalg. 

Kap. XII. Offentlig drevne apotc.k. 
Sykelmsapotek. 

§ 44. 
Apotek .som drives av kommuner, skal ha egen 

driftsledelse og eget budsjett i den utstrekning 
kommunestyrelovgivningen gir adgang til det. 

Kongen tilsetter apoteker ved apotek som 
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drives av staten, Norsk Medisinaldepot eller 
kommuner, ved apotek som drives av Norsk 
Medisinaldepot eller kommuner etter at inne
haveren av bevillingen har uttalt seg. Apotek~ 
erens instruks fastsettes eller godkjennes av de
partement,et. 

§ 45. 
Sykehusapotek kan opprettes for å levere lege~ 

midler m. v. til sykehus og andre medisinale an
stalter eller offentlige institusjoner. 

Sykehusapotek kan være selvstendig eller 
filialapotek. Selvstendig sykehusapotek skal dri
ves av staten, Norsk Medisinaldepot eller en 
kommune. 

Departementet bestemmer hvilke sykehus 
m. v. sykehusapoteket skal levere varer til, og 
kan samtykke i at levering også kan skje til 
personalet på vedkommende anstalt og til syke 
som er under behandliing der. 

Når s.ærlige grunner taler for det, kan Kongen 
tillate at et sykehusapotek også selger varer til 
almenheten. 

§ 46. 
Forsvarets apotek (feltapotek) kommer ikke 

inn under denne lov, med mindre Kongen anner
ledes bestemmer. Kongen kan gi nærmere regler 
om deres virksomhet. De skal ikke ha adgang til 
å selge legemidler. 

Kap. XIII. Ettersyn av apotek. 
Legemiddelkontroll. 

§ 47. 
Ettersyn av apotek foretas av de offentlig 

tilsatte apotekinspektører, av vedkommende 
offentlige leger, eller av andre som er oppnevnt 
til det av departementet. Departementet gir 
nærmere regler om ettersyn av apotek. 

Ved ettersyn, og ellers når det anses ønskelig 
kan prøver av legemidler og andre var,er uttas 
vederlagsfritt til nærmere undersøkelse og kon
troll. 

Mangler som blir påvist ved ettersyn eller ved 
varekontroll, skal rettes så snart som mulig. 

Kap. XIV. Forskjellige bestemmelser. 

§ 48. 
Ordet apotek, og sammensetninger som inne

holder dette ord, må ikke brukes som beteg
nelse for noen bedrift eller virksomhet som ikke 
er apotek etter denne lov, eller for varer som ikke 
er apotekvarer. Slike betegnelser må heller ikke 
brukes i forbindelse med reklame for varer som 
ikke er apotekvarer. 

Departementet kan gjøre unntak for firma og 

varemerker som er registrert eller har vært i 
bruk før l. januar 196,2. 

§ 49. 
Leger og veterinærer kan av departementet 

gis tillatelse til å levere legemidler, forbindings
saker og andre sykepleieartikler mot betaling 
når adgangen til apotek er tungvint. Legemidlene 
skal være ansk~ffet fra apotek i ferdig tilberedt 
stand. 

Departementet gir nærmere regler om leve
ring av legemidler m. v. i henhold til denne para
graf, derunder om hvilken pris eller fortjeneste 
som kan beregnes. 

§50. 
Selv om tillatelse som nevnt i § 49 ikke er gitt, 

kan lege, tannlege eller veterinær kreve d,ekket 
utlegg til legemidler som han har brukt under 
behandlingen av en pasient eller et dyr, eller som 
han har utlevert til bruk inntil midlen,e kan 
skaffes fra apotek. Midlenes art, mengde og pris 
skal oppføres særskilt på regningen. 

§51. 
P.å steder hvor det er vanskelig adgang til 

apotek eller lege, kanfylkeslegen gi tillatelse til 
at en offentlig godkjent sykepleier har et mindr'e 
forråd av legemidler m. v. til bruk i påkommende 
tilfelle. Det er ikke adgang til å beregne noen 
fortjeneste ved utlevering fra slikt forråd. Varene 
skal leveres fra et bestemt apotek, som påtar seg 
å føre nødvendig tilsyn. 

§52. 
Kongen kan gi forskrifter til utfyllin_g og 

gjennomføring av denne lov. 

Kap. XV. Straft'eh·estemmelser m. v. 

§53. 
Apotekere og apotekbestyrere, herunder be

styrere av filialapotek, er i strafferettsUg hen
seende likestilt med offentlige tjenestemenn .. 

§54. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 

bestemmelser gitt i medhold av denne lov, 
straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 
måneder, hvis ikke strengere straff kommer til 
anvendelse etter andre ·bestemmelser. 

§55. 
Apotekere som ikke sender påbudte oppgaver, 

innberetninger eller meldinger innen fastl"att 
frist, kan av departementet ilegg,es lP~pende 
mulkt på inntil kr. 10 for hver dag som går fra 
de har mottatt mulktpålegget til oppgavene er 
kommet til departementet. Mulkten tilfaller 
Apotekavgiftsfondet. 

-- --------" 
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Kap. XVI. Ikrafttredelse. 
Overgangsbestemmelser. 

§56. 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen be

stemmer. 
Fra. samme tid oppheves: 

Lov o·m drift av apotek av 4. august 1909. 
Lov om legers og dyrlegers levering av legemid
ler m. v .. av 25. juli 1910. 

Forskrifter og bestemmelser som er gitt i hen
ho•ld tH disse lover fortsetter å gjelde, for så vidt 
de ikke er i strid med bestemmelsene i denne lov, 
inntil de blir opphevet eller avløst av bestem
melser gitt etter denne lov. 

§57. 
Bestemmelsen i § 8 punkt 3 om at apoteksøkere 

skal ha avlagt prøver som svarer til kravene for 
å få handelsbrev, gjelder ikke for søkere som ved 
denne lovs ikrafttredelse er over 45 år. 

Votering: 

Komiteens innstilling bifaltes ens.temm.ig. 

Videre var innstillet: 

§58. 
Fra den tid denne lov trer i kraft gjøres føl

gende endringer i lov av 8. mars 1935 om han
delsnæring: 

§ 9'7 annet ledd oppheves. 
§ 918,, annet og tredje ledd skal lyde: 
På samme måte skal det fastsettes, hvad som 

skal regnes til den klasse av gifter,. som er nevnt i 
§ 100 under titra a og c. 

Kong•en eller den, han overdrar det til,· kan 
gjøre sådanne endringer i de utfer~igede for
skrifter, som i tiden mellom hvert gJennomsyn 
viser seg nødvendig, og tillike avgjøre, om ny~ 
ti g som etter siste gjennomsyn er kommet 1 

~ndelen, skal komme inn under apotekeres ene-

h,a.ndel. 

Presidenten: Her er det en rettelse idet § !}.8 
.annet ledd skal utgå. Det skal stå: 

«§ 98, tredje ledd skal lyde: . 
Kongen eUer den, han overdrar d~t bl, kan 

gjøre sådanne endringer i de utferd1g~de for
~ krlfter som i tiden mellom hvert g]ennom· 
8 vi~er seg nødvendig, og tillike avgjøre, r:::: nye ting, som etter siste gjen~omsyn er 
kommet i handelen, skal komme mn under 
apotekeres enehandel.» 

Votering: 

Komiteens innstilling under § 58 - med den 
foretatte rettelse -'- kapittelovers~iftene samt 
loVens overskrift bifhltes enstemmig. 

Presidenten: Lovvedtaket vil bli oversendt 
Lagtinget. 

Jakob Pettersen overtok her president
plassen. 

Sak. nr. 6. 

lwn.stilling fra kommunalkomiteen om endrin
ger i skattelover for landet og for byene av 18. au
gust 1911 m.fl. (innst. O. XXIII, jfr. Ot. prp. 
nr .. 68). 

Berg (ordfører for saken): Det hadde vært 
ønskelig at Odelstinget hadde fått en sak som 
denne til behandling på et annet tidspunkt av 
døgnet, men slike ønsker er det ikke så godt å få 
oppfylt. 

Det er en del utrykte dokumenter som følger 
saken, og som jeg vil legge på presidentens bord. 

Spørsmålet om statens overtakelse av lik~ 

ningsadministrasjonen er ikke noe nytt. Allerede 
i 1954 ble det av et flertall i det utvalg som 
hadde tU oppdrag å utarbeide forslag om en om
organisering av likningsforvaltningen, foreslått 
at staten skulle overta hele likningsarbeidet. 
Bare de 9 største kommuner skulle etter flertal
lets mening holdes utenfor denne ordning. Be
grunnelsen for dette syn var at det måtte være 
en statsoppgave å dra omsorg for en så vidt mu
lig ensartet likningsmessig behandling av skatt
yterne i alle distrikter, og likeså å få organis.ert 
og utbygd et tilstrekkelig teknisk apparat for 
gjennomføringen av den forskottsordningen som 
da var på trappene. 

Departementet fant imidlertid at det ville 
oppstå vanskeligheter hvis en skulle overføre 
hele den kommunale likningsadministrasjon til 
staten samtidig med overgangen til den nye 
skattebetalingsordning, og fremmet derfor ikke 
forslag om det. 

Skatteutjamningskomiteen tok i sin innstilling 
V av 29. juni 1956 også opp forslag om at staten 
skulle overta hele likningsforvaltningen. En
delig ble forslaget tatt opp av departementet i 
stortingsmelding nr. 54 for 1960/61 om retnings
linjer for skattepolitikken, og en kan vel si at 
det er de linjer som der ble trukket opp, og· de 
forslag som Stortinget vedtok under behand

.lingen av St. meld. nr. 54, som er utgangspunktet 
_for nærværende proposisjon. 

De lovforslag som Odelstinget her skal ta stil
ling til, og som for øvrig er i samsvar med propo·
sisjonen, bygger på den innstilling som Liknings;
forvaltningsutvalget av 1961 heretter i mitt inn
legg forkortet til utvalget, avgav ·1. desember 

·1962. Som det går fram av proposisjonen, har 
. innstUlingen fra utvalget vært lagt fram til ut
talelse for flere departementer og institusjoner. 
De fleste har sluttet seg til forslagene fra utvalget 

·uten noen vesentlige innvendinger. 


