
Ed. 362. Nefndarálit

um frv. til 1. um ríkisfram fæ rslu  s jú kra  m anna og örkumla.

F r á  allsherjarnefnd.

Nefndin er sam m ála um, að m ál þetta nái fram  að ganga á þessu þingi, með 
þeim breytingum, er hér fa ra  á eftir, en aðalefni þeirra cr  breytingin við 8. gr., 
sem er í því fólgin að losa ráðlierra við innlieimtu þess hluta gjaldsins, er ríkið



loggur ekki fram . Hin veigamesta breytingin felst í hráðahirgðaákvíeðinu. Taldi 
nefndin nauðsyn á þvi, að afla j jyrfti frekari reynslu á j)eim kostnaði, er ýmsir 
s júkdóm ar, er í frv. greinir, nnmdu hafa fyrir  r ík issjóð um fram  þann, sem nú er 
lagður fram , og með tilliti til f járhagsgetu ríkissjóðs, eins og nú standa sakir, 
telur nefndin j)á leið heppilegasta til j)ess að h y r ja  með, sem í bráðabirgða- 
ákvæðinu felst. E inslak ir  nefndarmenn eru j)ó óhundnir af  hreytingartillögum, 
er fram  kunna að koma.

Nefndin er j)ó sam m ála um að leggja til, að frv. verði sam jiykkt nieð eftir- 
farandi

1. Við 8. gr.
a. 1. málsgr. greinarinnar orðist svo:

S júkrahú s eða liæli eða skóli eða annar viðtakandi styrks j)ess, sem 
veittur er sam kvæm t lögum J)essmn, á rétt á, að framfærsluáveit styrk- 
Jægaiis greiði J)að, sem á vantar fulla greiðslu kostnaðarins eins og hann 
er talinn og úrskurðaður sam kvæm t 1., ö. og ö. gr., er rikiss jóðsstyrkur- 
inn hefir verið greiddur. Þó skal aldrei k re f ja  fram færslusvcit uni greiðslu 
J)essa kostnaðarhluta fy rr  en styrkjx'ginn s já l fu r  eða frainfæ randi hans 
hefir  verið krafinn um greiðsluna, og ekki nema að svo miklu leyti sem 
sú krafa  hefir  engan árangur horið. 

h. 2. málsgr. grcinarinnar falli hurt.
2. Uppliaf 13. gr. frv. orðist svo:

Lög jæssi öðlast gildi 1. jan úar lí)37.
3. Aftan við frv. hætist eftirfarandi

Þangað til bráðabirgðaákvæði jxdta verður nm nið úr gildi, má upphæð sú, 
er varið verður til styrkveitinga sam kvæm t lögum ])essum til annara en jx'irra, 
sem haldnir eru herklaveiki, holdsveiki eða kynsjúkdóm i, ekki nema meiru en 
j)ví, sem í hvert sinn er veitt til j)ess i f  járlögum . Skal upphæð jx i r r i  úthlutað af 
ráðherra sam kvæm t tillögmn landlæknis að hverju  ári liðnu, í fyrsta skipti i 
ársbyrjun  1988, til jæirra, sem úrskurðaðir verða styrkhæfir, og má styrkur 
til hvers nema allt að ý-, hlutum áfallins kostnaðar á næstliðnu ári, en að öðru 
leyti skal um J)essar styrkveitingar fylgt Jx'im reglum, er lögin setja.

Meðan holdsveikraspítalinn i I .augarnesi verður s tarfræ klu r a f  ríkinu, skulu 
holdsveikissjúklingar, sem J)ar eru vistaðir fyrir  ráðstafanir liins opinbera, 
hafa þar að öllu leyti ókeypis vist á kostnað ríkissjóðs, eins og verið hefir.
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