
21. Frumvarp

til laga um afnám  laga nr. 33, 20. október 1905, um  stofnun geðveikrahælis.

(Lagt fy rir Alþingi 1932).

1. gr.
Lög nr. 33, 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis, eru ú r gildi 

numin.

2. gr.
Lög þessi ganga þegar í gildi.

G r e i n a r g e r ð .

L andlæ knirinn hefir samið frum varp  þetta, og er greinargerð hans, er 
ráðuneytið fellst alveg á, á þessa leið:

„Umrædd lög eru óþörf og úrelt orðin eins og reglugerðir þæ r og erindis- 
bréf, sem eftir þeim  h afa  verið sett. En það ákvæði laganna er sérstaklega 
bagalegt, sem fastb indur daggjöldin við ákveðna upphæð, og h an a  rau n ar lægri



en þau hafa  verið höfð há tt á annan tug ára. Síðan nýi sp íta linn  var reistur, 
hefir hann verið rekinn sem sjálfstæð stofnun með m iklu hæ rri daggjöldum 
en gamli spítalinn, og vekur það að vonum óánægju, einkum  þegar hlutaðeig- 
endur fá þvi ekki ráðið, á hvorum  spítalanum  sjúklingarn ir fá  inni, og hefir 
það valdið erfiðleikum  við innheim tu.

Liggur fy rir að sam ræ m a daggjöldin á báðum  spítölunum , og er engin 
ástæða til að hafa  þau m ishá eftir þvi á hvorum  þeirra  m enn eru vistaðir. En 
hitt gæti verið nauðsyn, að hafa sérstaklega lág daggjöld fy rir þá, sem sýnt er 
um, er þeir hafa verið um  stund á spítalanum , að eru  með ólæknandi sjúkdóm , 
og líklegir til að liggja þ a r árum  saman.

Sérstakra lagaákvæða um ákvörðun daggjaldanna á Kleppi virðist ekki 
þörf, frem ur en hinna ann ara  ríkisspítala.

Til hins gæti verið ástæða, að setja sérstök lög úm ýmislegt viðvíkjandi 
rekstri allra  rík isspítalanna í heild eða jafnvel allra  s júkrahúsa í land inu“.


