
Ed. 170. Nefndarálit
iim frv. til laga mn heimild fvrir  rík iss tjó rn ina til að veita tannsinið Óla Baldri 
Jónssvni tannlækningaleyfi.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og' Jeitað um  það álits landlæknis.
Skýrir landlæknir svo 'frá, að í Þýzkalandi sé uin tvenns konar skólafyrirkomu- 

lag að ræða í þessum fræðum. Annað, eldra fyrirkomulag, þar sem lögð er áherzla á 
tannsm íðar með fram haldskennslu í að draga út tennur og fylla skemmdar tennur. 
Hitt og yngra skólafyrirkomulagið er almenn akademisk kennsla í tannlækningum, á 
Iíkan hátt og gert er ráð fyr ir  hér á landi með lögum nr. 44 frá 1941 um  kennslu í 
tannlækningum. Tannsm iðir (Dentisten) eru þeir kallaðir, sem lokið hafa námi eftir 
eldra fyrirkomulaginu, og fá þeir rétt til þar  í landi að stunda tannsmíðar, tanndrá tt  
og tannfyllingar. H inir kallast tann læ knar (Zahnárzte) og fá full tannlæknaréttindi. 
Maður sá, er þetta frv. fjallar um, hefur stundað nám  eftir eldra fyrirkomulaginu, 
og hefur heilbrigðisstjórnin af þeim ásta>ðum ekki viljað veita honum  full tannlækna- 
rcttindi.

Nefndinni er það ljóst, að mikill skortur er á tannlæ knum  hér á landi nú sem 
stendur og b rýn  nauðsyn á að bæta ú r  þeirri þörf, og þar sem h ún  sér ekkert því til 
fyrirstöðu, að m aður þessi fái sam skonar atvinnuréttindi hér á landi sem hann  mundi 
hafa fengið i Þýzkalandi, ef hann heíði ílenzt þar, hefur hún  orðið sammála um að 
leggja til, að frv. verði samþ. með eftirtöldum

. . ,  BREYTINGUM.
1. 1. gr. lrv. orðist svo:

Ríkisstjórninni heimilast að veita Bal-dri Óla Jónssyni leyfi til að stunda 
tanndrá tt  og tannfyllingar i sambandi við tannsm íðar sínar.

2. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frv. til laga um heimild fy r ir  r ik isstjó rn ina að veita Baldri Óla Jónssyni 

Ieyfi til að stunda tanndrá t t  og tannfyllingar.

Alþingi, 13. april 1942.
Sigurjón Á. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Magnús Gislason, 

form. fundaskr. frsm.


