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[Sundhedsministeren] 

3) Adgang for sygehusejere til at oprette syge- 
husapotek uden forudgående godkendelse 
af sundhedsministeren og adgang til at for- 
syne en amtskommunes sygehuse med læ- 
gemidler fra et sygehus i amtet uden sund- 
hedsministerens tilladelse. Herved imøde- 
kommes et udbredt ønske fra amtskommu- 
nal side. Amtskommunen kan fortsat vælge 
at lade sygehuse forsyne med lægemidler 
fra et privat apotek. 

4) Gradvis ophør af den statslige pensionsord- 
ning for apotekere gennem lukning for op- 
tagelse af apotekere i ordningen. 

Med forslaget om at udvide sygehusejernes 
mulighed for at indkøbe lægemidler gennem 
egne apoteker opnås en besparelse på 30 mio. 
kr. på årsbasis. Beløbet hjemtages over de 
amtskommunale bloktilskud. 

Sundhedsministeren (Torben Lund): 
Jeg tillader mig herved for Folketinget at 

fremsætte: 
Forslag til lov om foranstaltninger mod alko- 

holmisbrug. 
(Lovforslag nr. L 109). 
Formålet med lovforslaget er at styrke ind- 

satsen og samarbejdet om foranstaltninger 
mod alkoholmisbruget. Styrkelsen omfatter så- 
vel det centrale niveau som det amtskommu- 
nale og kommunale niveau. 

For så vidt angår det centrale niveau sikres 
ved særskilt lov en bevilling til alkoholmis- 
brugsbekæmpende formål på de årlige finans- 
love. Bevillingen reguleres årligt i overens- 
stemmelse med udviklingen i nettoprisindek- 
set. Desuden sikres det ved nedsættelse af et 
alkoholpolitisk kontaktudvalg, at repræsen- 
tanter for Folketinget, de kommunale parter 
og de landsdækkende private alkoholmis- 
brugsbekæmpende organisationer sammen får 
en direkte indflydelse på fordeling og anven- 
delse af midler til alkoholmisbrugsbekæmpen- 
de formål. Kontaktudvalget vil samtidig udgø- 
re et forum for dialog om samfundets alkohol- 
misbrugsbekæmpende indsats. 

På det amtskommunale niveau suppleres sy- 
gehuslovens bestemmelser om behandling for 
alkoholmisbrug med bestemmelser om døgn- 
behandlingstilbud uden for sygehusvæsenets 
psykiatriske afdelinger, behandlingstilbud, der 
særligt sigter på kvinder, samt en bestemmelse 
om, at behandling og . rådgivning skal ydes 

anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det, 
Endvidere skal amtskommunen stille faglig bi- 
stand til rådighed for den kommunale alkohol- 
misbrugsbekæmpende indsats. 

Idet jeg henviser til lovforslaget og bemærk- 
ningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget 
til Folketingets velvillige behandling. 

Undervisningsministeren (Ole Vig Jensen): 
Jeg tillader mig herved for det høje Ting at 

fremsætte: 
Forslag til lov om ændring af  lov om sygehus- 

væsenets deltagelse i uddannelse indenfor klini- 
ske fag ved det lægevidenskabelige studium m.v. 
(Praktikpladser for mellemlange sundhedsud- 
dannelser). 

(Lovforslag nr. L 110). 

Forslaget forpligter kommunerne og amts- 
kommunerne til at stille praktikpladser til rå- 
dighed for jordemoder-, ergo- og fysiotera- 
peutelever svarende til det antal uddannelses- 
pladser, Undervisningsministeriet har fastsat 
for de tre uddannelser. 

De hidtidige aftaler for området har været 
dyre og har tillige været ufleksible i forhold til 
udvidelser i optagelseiskapaciteten. 

Derfor foreslås det, at ministeriet, hvis der 
ikke kan opnås tilfredsstillende aftaler mellem 
ministeriet og kommuner/amtskommuner, 
kan fastsætte betalingen. 

Princippet for betalingen vil være, at der be- 
tales for de ydelser, som Sundhedsstyrelsen og 
ministeriet er enige om er nødvendige og til- 
strækkelige for at give en faglig og forsvarlig 
praktikundervisning. 

Endelig er der medtaget et par tekniske æn- 
dringer. 

Lovforslaget har ingen økonomiske konse- 
kvenser i retning af merudgifter. 

Med disse bemærkninger skal jeg anbefale 
lovforslaget til hurtig og velvillig behandling i 
det høje Ting. 

Finansministeren (Lykketoft): 
Jeg tillader mig hermed at fremsætte: 
Forslag til lov om bemyndigelse til optagelse 

af  statslån. 
(Lovforslag nr. L 111). 

Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde 
med Danmarks Nationalbank. 
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[Finansministeren] 

Med lovforslaget søger regeringen om be- 
myndigelse til at optage statslån inden for et 
gældsmaksimum på 950 mia. kr. Med lovfor- 
slaget ændres formen for bemyndigelse til et 
samlet gældsmaksimum, hvor der hidtil er 
givet bemyndigelse til at optage lån for et yder- 
ligere beløb ud over de tidligere bemyndigel- 
ser. 

Forslaget samler desuden optagelsen af 
statslån i en samlet bemyndigelse, hvor adgan- 
gen til at optage statslån hidtil har været givet 
ved adskilte lånebemyndigelseslove for den in- 
denlandske og udenlandske lånoptagelse. 

Den foreslåede låneramme på 950 mia. kr. 
skal dække den indenlandske statsgæld og 
udenlandske statsgæld, som ultimo 1994 skøn- 
nes til 800 mia. kr. Hermed dækker rammen 
statens forventede nettokasseunderskud og 
emissionskurstab i resten af 1993 og 1994. 

Rammen skal tillige kunne dække det mak- 
simale træk på statens kortfristede udenland- 
ske låneprogrammer, hvor der normalt er en 
uudnyttet ramme på 70 mia. kr. 

Som følge af afdragsprofilen på statsgælden 
er der endvidere et behov for eventuel for- 
håndsfinansiering af afdrag på 30 mia. kr., som 
forfalder i november 1994. Endelig er det hen- 
sigtsmæssigt med en reserve, der sikrer en til- 
strækkelig fleksibilitet i låntagningen. Reser- 
ven er anslået til 50 mia. kr. 

Idet jeg henviser til lovforslaget om bemyn- 
digelse til optagelse af statslån med tilhørende 
bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til 
Folketingets hurtige og velvillige behandling. 

Skatteministeren (Stavad): 
Herved tillader jeg mig at fremsætte: 
Forslag til lov om ændring af  ligningsloven. 

(Skattefri godtgørelser til medhjælpere). 
(Lovforslag nr. L 113). 
I forlængelse af den nylig gennemførte skat- 

teomlægning er man blevet opmærksom pâ, at 
lovgrundlaget for at behandle de omkostnings- 
godtgørelser, herunder befordringsgodtgørel- 
ser, som udbetales til ulønnede medhjælpere 
for idrætsforeninger m.v. som skattefri for 
modtageren, nok har været tvivlsomt. De æn- 
dringer, der er gennemført i forbindelse med 
skatteomlægningen, har ikke berørt dette for- 
hold. 

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe 
en udtrykkelig lovhjemmel for skattefriheden 

af de omkostningsgodtgørelser, som idrætsfor- 
eninger og andre foreninger, der driver skatte- 
fri virksomhed, udbetaler til ulønnede besty- 
relsesmedlemmer og frivillige, ulønnede med- 
hjælpere, der yder bistand som led i forenin- 
gens skattefri virksomhed. 

Gennem en længere årrække har man fulgt 
den praksis, at rejse- og befordringsgodtgørel- 
ser samt andre omkostningsgodtgørelser, som 
idrætsforeninger og andre foreninger med fri- 
tidsaktiviteter som formål har udbetalt til 
ulønnede trænere, instruktører og andre, der 
har udført frivilligt, ulønnet arbejde for for- 
eningen, er blevet behandlet som skattefri. 

Der er imidlertid som nævnt opstået tvivl 
om, hvorvidt bl.a. ligningslovens § 9 er til- 
strækkeligt lovgrundlag for denne praksis. 
Derfor foreslås skattefriheden præciseret ved 
en udtrykkelig lovbestemmelse herom. 

Efter lovforslaget gøres skattefriheden betin- 
get af, at de udbetalte godtgørelser ikke over- 
stiger satser, der fastsættes af Ligningsrådet. 
Udbetales der godtgørelser, som overstiger sat- 
serne, vil konsekvensen blive, at hele det udbe- 
talte beløb skal medregnes ved indkomstopgø- 
relsen. Skattefriheden foreslås endvidere gjort 
betinget af, at godtgørelsen udbetales til dæk- 
ning af udgifter, som modtageren afholder på 
foreningens vegne. 

Lovforslaget omfatter foreninger, der ud- 
øver skattefri virksomhed som f.eks. idrætsfor- 
eninger og foreninger med et almenvelgørende 
eller almennyttigt formål. Den personkreds, 
der foreslås omfattet af bestemmelsen, er dels 
foreningens ulønnede bestyrelsesmedlemmer, 
dels frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder 
bistand som led i foreningens skattefri virk- 
somhed. Begrebet medhjælpere dækker bl.a. 
trænere, instruktører og kampdommere. For- 
eningens medlemmer, herunder amatøridræts- 
udøvere, vil kun være omfattet af bestemmel- 
sen i det omfang, de udfører frivilligt, ulønnet 
arbejde for foreningen. Medlemmers udførelse 
af aktiviteter i egenskab af medlemskabet som 
sådan vil således ikke være omfattet af bestem- 
melsen. 

Ydelser, der kan være omfattet, er f.eks. rej- 
se- og befordringsgodtgørelser, godtgørelse af 
telefonsamtaleudgifter og godtgørelse af udgif- 
ter til porto og kontorartikler. 

Det foreslås, at bestemmelsen skal have 
virkning fra og med indkomståret 1994. 


