
Nd. 59. Frumvarp til laga
um læknisvitjanasjóði.

(Lagt fyrir Alþingi 1942.)

1. gr.
Ríkissjóður leggur árlega fram  fé til læknisvitjanasjóða, er stofnaðir verða í 

læknishéruðum samkvæmt ákvæðum laga þessara, gegn þriðjungsfram lagi annars 
staðar að. Þetta framlag ríkissjóðs má ekki fara fram úr 1 kr. á hvern héraðsbúa, 
er heima á utan þess kaupstaðar eða kauptúns, þar sem læknir situr, og ekki yfir 
1000 kr. til hvers læknisvitjanasjóðs.

2. gr.
Læknisvitjanasjóðir, er njóta hlunninda samkvæmt lögum þessum, skulu ná til 

heils læknishéraðs. E instakir hieppar mega þó vera sér um eignarhlutdeild í læknis- 
vitjanasjóði, og rennur þá til séreignarinnar framlag hlutaðeigandi hrepps og sam- 
svarandi hluti af framlagi ríkissjóðs samkv. 1. gr. (shr. enn frem ur ákvæði 3. gr.). 
Markmið læknisvitjanasjóða er að styrkja til læknisvitjana héraðsbúa, sem eiga erfiða 
læknissókn, eða létta þeim læknissóknina á annan hátt.

I stjórn læknisvitjanasjóðs skulu vera bæjarfógeti, sýslumaður eða lögreglu-



stjóri þess lögsagnaruindæmis, er meiri hluti hlutaðeigandi læknishéraðs heyrir 
undir, og tveir menn kosnir á sameiginlegum fundi oddvita allra hreppa læknishér- 
aðsins. Form aður er reikningshaldari og gjaldkeri sjóðsins.

Stjórn læknisvitjanasjóðs setur að öðru leyti reglur um starfsemi sjóðsins, er 
ráðherra staðfestir. í reglum þessum má ákveða, að þeir einir geti notið styrks iir 
læknisvitjanasjóði, er greiða til hans iðgjöld, er nema mega allt að 1 kr. á m ann á 
ári, en ekki mega þau iðgjöld rýra  tekjur sjóðsins, sem honum eru áskildar í 1. gr. 
Úr læknisvitjanasjóði, sem iðgjöld eru greidd til, eða aflað er tekna fram  yfir það, 
sem gert er ráð fyrir í 1. og 3. gr., má veita sjiikrastyrki aðra en læknisvitjanastyrki, 
svo og styrki til eflingar heilbrigðismálum héraðsins, en ekki má verja til þess háttar 
styrkja hærri upphæðuin en þeim aukatekjum  nemur. í reglum þessum skulu vera 
ákvæði til tryggingar hagsmunum mjög afskekktra staða. Þess skal og gætt, að sam- 
lagsinenn sjúkrasam laga innan læknishéraðs séu eigi niiður settir að því er tekur til 
aðstoðar sjóðsins en aðrir héraðshúar.

3. gr.
Þegar læknisviljanasjóður hefur verið stofnaður í læknishéraði, renna til hans, 

auk framlags þess, er uin getur í 1. gr., læknisvitjanastyrkir þeir, sem veittir eru eða 
veittir kunna að verða á fjárlögum til sérstakra hreppa læknishéraðsins. Ef hreppur 
er sér uin eignarhlutdeild í sjóðnum, rennur læknisvitjanastyrkur hans til séreignar- 
innar.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og falla jafnfram t ú r gildi lög nr. 49 27. júní 

1941.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Frum varp þetta felur í sér þrjár smávægilegar breytingar á lögum um læknis- 

vitjanasjóði frá næstsiðasta Alþingi, sem einstök sveitarfélög, er áhuga hafa á slíkum 
sjóðsstofnunum, hafa revnzt að óska mjög eindregið eftir. E r fyrsta breytingin fólgin 
í því, að skýrlega er heimilað, að einstakir hreppar megi vera sér urn sína sjóðeign, 
cnda geta þá að jafnaði ekki búizt við styrkveitingum úr sjóðnum fram ar en sér- 
eignin hrekkur til. Hefði að vísu mátt ákveða þessa skipun í reglugerð.

Hinar tvær breytingarnar eru gagngerðari, og lýtur önnur að því, að læknis- 
vitjanastyrkir fjárlaganna falli ekki niður, þó að læknisvitjanasjóðum sé komið upp, 
heldur renni þeir aukreitis til þeirra. Við nánari athugun þykir þetta sanngjarnt. 
Læknisvitjanastyrkir þeir, sem einstökum hreppum hafa verið veittir á fjárlögum, 
eru hugsaðir sem erfiðleikauppbót vegna torveldari læknissóknar þessara hreppa en 
liinna, sem enga slíka styrki hafa fengið, þó að í einstökum tilfellum kunni nokkuð að 
skorta á, að samræmis og jafnaðar hafi verið gætt um þessar styrkveitingar. Að- 
stöðumunur hreppanna til læknissóknar er vitaskuld óbreyttur, þó að hinum fyrir- 
huguðu læknisvitjanasjóðum verði komið upp, og eftir sem áður full nauðsvn á að 
jafna hann að nokkru.

Loks er þriðja breytingin fólgin í heimild til að krefjast lítils háttar iðg'jalda til 
sjóðanna þeim til nokkurs tekjuauka, enda megLþeir þá færa út svið sitt sem því 
svarar. Jafnfram t því sem slíkar iðgjaldagreiðslur efla sjálfsbjargarviðleitni fólks, 
vísa þær leiðina til fullkomnari sjúkratrygginga, sem ýmsum sveitarfélögum þvkir 
fullmikið í ráðizt að stofna til í einni atrennu.


