1983-84 Lt - Ls framst. nr Y - Leu.

LAG- OCH EKONCT-.1IUTSKOITETS BETANKANDE nr 2/
1983-84 med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till landstinget med förslag
till landskapslag angä.ende ändring av landskaps lagen om apoteksavgift i landskapet
Aland.
Landstinget har den 11 november 19S3 inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan nämnda framställning. Med anledning härav får utskottet,
som i ärendet hört apotekaren Börje Hägerstrand, anföra följande.
Utskottet har vid behandlingen av ärendet kunnat konstatera att framställningen
innehåller tre förändringar jämfört med nu gällande lag.
samband med beviljande av apoteksrättighet kan numera fogas ett villkor
om skyldighet att hålla filialapotek. För att inte denna skyldighet skall bli
alltför betungande föresläs i L § 2 mom. att ett avdrag om en tredjedel
av filialapotekets omsättning skall få göras innan den läggs till apotekets
omsättning. Avdraget föreslås utgöra lägst SOO.OOU mark. Nämnas bör att i
landskapet idag finns enbart ett filialapotek, nämligen Kumlinge filialapotek.
l

Lagförslagets L § 5 mom. innebär att landstinget ger landskapsstyrelsen
möjlighet att göra justeringar av beloppen i tabellen i 2 § 1 mom.
I en tillfällig Sa § föreslås att apoteksinnehavare som senast den 50
juni 19S8 fyllt 67 är och senast samma dag skriftligen meddelat medicinalstyrelsen att han frånträder sin apoteksrättighet befrias frän apoteksavgift med ett belopp som utgör högst 200. 000 mark. Bakgrunden till förslaget
är att möjliggöra för ovannämnda apoteksinnehavare att kunna frånträda sina
apoteksrättigheter under skäliga ekonomiska betingelser,

Utskottet har i stort omfattat framställningen och har intet annat att anföra
förutom det som framgär nedan i detaljmotiveringen.
Detaljmotivering.
Lagens rubrik. Utskottet vill betona att ändringen av lagen är tillfällig vad
beträffar Sa ~ och föreslår i anledning härav att detta också klart framgår
i lagens rubrik.
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8a §. Utskottet föreslår att det för befrielse frän apoteksavgift är tillfyllest om apoteksinnehavaren till landskapsstyrelsen inlämnar en skriftlig
anmälan o~ att han skriftligt meddelat medicinalstyrelsen
att han frånträder sin apoteksrättighet. Det i framställningen ingående kravet på
skriftlig utredning anser utskottet alltför omständligt. Den andra ändringen i samma mening är av språklig karaktär.

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet föreslå
att Landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingäende lagförslaget i följande lydelse:
La n d s k a p s 1 a g
angående ändring och tillfällig ändring av landskapslagen om apoteksavgift i landskapet Aland.

lingressen som i framställningen).

L §.

lSom i framställningen).
8a ~.
Har apoteksinnehavare som fyllt 67 år och som före den 1 juli 1983 erhållit apoteksrättighet ·skriftligen meddelat med1cinalstyrelsen att han
frånträder sin apoteksrättighet, befrias han frän apoteksavgiften för det
sista hela kalenderär under vilket han har bedrivit apoteksrörelse med ett
belopp som utgör högst 200.000 mark. Befrielse från apoteksavgiften medges
då apoteksinnehavaren tillställt landskapsstyrelsen skriftlig anmälan
över att här avsett meddelande lämnats till medicinalstyrelsen.

(lkraftträdelsebestämmelserna som i framställningen).

Marie-
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hamn den 2Y november 198S.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Barbro Sundback
ordförande
Bert Häggblom
sekreterare
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf.
Mattsson, ledarnät. Lönn, Nordlund och Söderholm.

