
Nd. 553. Nefndarálit [145. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 824. marz 1944, um breyt. á I. nr. 4423. júní 1932, um
skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Í Egilsstaðalæknishéraði eru mn 1750 manns. Er það ekki meira en gengur og
gerist í læknishéruðum. þar sem fólksfjöldi þykir hæfilegur. Ýmis þeirra eru drjúg-
um fólksfleiri, svo sem Sauðárkróks-, Blönduós- og Húsavíkurhéruð. Önnur eru
ámóta fjölmenn, svo sem Laugarás-, Borgarnes- og Patreksfjarðarhéruð. Egilsstaða-
hérað verður og engan veginn talið meðal þeirra, sem erfiðu st eru yfirferðar, enda
er þar um enga fjallvegi að fara. Eigi að stofna embætti aukalæknis og fjölga þannig
í raun og veru héraðslæknum, er því hæpið, að helzt væri þörf á að staðsetja hann
í Egilsstaðahéraði og allra sízt í þorpi, þar sem annar læknir er fyrir. Eðlilegra
væri þá, að athugun færi fram á því, hvar á landinu helzt væri þörf fyrir nýjan
lækni. En verði þetta frv. samþykkt, má búast við hliðstæðum málaleitunum frá
mörgum héruðum, sem eins stendur á um.

Hins vegar hefur það verið stefna ríkisstjórnarinnar og meiri hluta Alþingis
á þessu þingi að forðast stofnun nýrra embætta með tilliti til fjárhags ríkissjóðs.
Með þeim rökum a. m. k. var nýlega fellt stjórnarfrumvarp um að skipta einu af
kennaraembættunum við læknadeild háskólans, þótt ómótmælt væri, að eins og á
stendur er of mikil kennsluskylda lögð á þann mann, sem embættinu gegnir. Deildin
hefur og nýlega vísað frá öðru frv. um stofnun embættis með þessum ummælum:
"Rekstrarútgjöld ríkisins eru þegar orðin mjög há, og ástæða er til að gæta fyllstu
varfærni um fjölgun embætta."

Sé ég ekki ástæðu til þess að ætla, að háttv. deild muni vilja víkja frá þessari
sparnaðarstefnu, og legg því til, að málinu verði visað frá með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar eð samþykkt frv. þessa hefði tvímælalaust í för með sér tillögur um stofnun

allmargra nýrra læknisembætta, en deildin hefur nýlega samþykkt, að með tilliti
til hárra rekstarútgjalda ríkisins sé "ástæða .... til að gæta fyllstu varfærni um
fjölgun embætta", sér deildin ekki ástæðu til þess að samþykkja frv. þetta og tekur
því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 19. jan. 1953.

Gylfi Þ. Gíslason.


