
Nd. 405. Framhaldsnefndarálit [146. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, sbr. lög
nr. 28 30. apríl 1959, um breyting á þeim lögum.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Þann 23. febr. s. l. gaf nefndin út álit um mál þetta á þskj. 317, þar sem einnig
er að finna breytingartillögur nefndarinnar við frumvarpið. Með því að frv. til 1.
um breyt. á lögum um almannatryggingar, nr. 24/1956, á þskj. 250, 125. mál, fjallar
um breytingu á b-lið 52. gr. laganna, eins og frumvarpið á þskj. 287, 146. mál,
hefur nefndin ákveðið að breyta tillögum sínum þannig, að þær nái tilgangi beggja
frumvarpanna. Nefndin tekur þess vegna aftur breytingartillögurnar á þskj. 317 og
leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:

b-líður 52. gr. laganna orðist svo:
Almenn læknishjálp utan sjúkrahúsa hjá samlagslækni sjúklings eða öðr-

um lækni, ef slíkar vitjanir eru heimilaðar í samþykktum samlagsins. Sam-
lagsmenn greiða þó 10 kr. fyrir hvert viðtal á lækningastofu og 25 kr. fyrir
hverja vitjun. Sjúkrasamlag hefur heimild til að ákveða, að sjúklingur greiði
læknisreikninga að fullu, og endurgreiðir samlag þá sjúklingi sinn hluta. Utan-
héraðssjúklingar skulu jafnan greiða lækni að fullu.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein (sem verði 2. gr.):
Við 2. mgr. 54. gr. sömu laga bætist:
Sé um að ræða héraðslækni, sem situr í kauptúni eða kaupstað, getur sjúkra-

samlag á þeim stað með samþykki Tryggingastofnunarinnar krafizt þess, að
hann taki að sér að gegna heimilislæknisstörfum gegn föstu gjaldi. Takist
samningar ekki, ákveður heilbrigðisstjórnin greiðsluna með tilliti til gjald-
skrárinnar eða gildandi samninga um heimilislæknisstörf á samsvarandi stöðum.

3. Aftan við 2. gr. (sem verði 3. gr.) bætist nýr málsliður, svo hljóðandi:
Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 28 30. apríl 1959.

4. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almanna-

tryggingar.

Alþingi, 15. marz 1962.
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