
Sþ. 120. Tillaga til þingsályktunar
um þátttöku r ík issjóðs í byggingarkostnaði s júkrah úss á A kurevri.

Flni.: Steingrím ur Aðalsteinsson.

Sameinað A lþingi á lyk tar  að heim ila  r ík isstjórnin ni að greiða úr rík issjóði 
helm ing byggingarkostnaðar sjú krah ú ss þess á A k u reyr i,  sem þar er hafin  bygging 
á, enda verði stærð og fy r irk o m u la g  sjúkrahússins sam þ vkkt a f  viðkom andi trún- 
aðarm önnum  ríkisins.

G r e i 11 a r g e r ð .

Það hefur m yndazt sú venja, að r ík issjóðu r  greiði Mi byggingarkostnaðar 
sjúkrahúsa, sem bæ jarfélög  reisa. Þetta cr þó, að því er flm. bezt veit, ekki bundið 
í lögum né reglugerð.

Nú háttar svo til um Akurevri,  að ban-inn er miðstöð fv r ir  f jö lm en nar sveitir 
allt u m hverfis  og sam göngur til hans greiðar af öilu N orðurlandi og víðar. Þangað 
hefur því m jög  verið leitað sjúkrahúsvistar  af fó lki búsettu utan bæjarins, og þetta 
þrátt fy r ir  það, þótt hið gamla s júkrah ús sé löngu hætt að fu lln æ gja  k röfu m  tím- 
ans um slikt húsnæði.

Það er því  óhætt að fu llyrða, að þegar reist hefur verið n ýtízku sjúkrahús á 
A ku reyri,  búið fu llkom n u m  læ knin gatæ kjum  og hefur á að skipa ja fn fæ ru m  yfir-  
lækni sem sjúkrahiislæ knirinn, hr. Guðm. K arl Pétursson, er, þá m un liggja þangað 
straum ur af u tan bæ jarsjúklin gum , úr öllum sveitum norðanlands og af Austur- 
landi. Má gera ráð fvrir ,  að sjúkrahúsið  verði þannig eins konar „ landsspítali“ 
fv r ir  N orðurland og norðanvert Austurland.

A f  þessum sökum  er nauðsvnlegt, að sjúkrahúsið  verði byggt stærra en þyrfti  
að vera vegna A k u re yra r  einnar, en þá um leið einnig sanngjarnt, að r ík issjóður  
leggi til byggingarinn ar hlutfallslega hæ rri s tyrk  en venja  er að leggja til sjúkra- 
lnisa, sem vegna staðhátta eru að mestu notuð af fó lki  á  m iklu þrengra svæði.

T elu r  flm., að með þ in gsályktunartil lögu þessari sé m jög  í hóf stillt um k röfur  
til r ik issjóðs og öðrum kaupstöðum  cnginn óréttur með þessu sýndur, heldur að- 
eins sanngjarnlega m iðað við sérstakar aðstæður.

Nánar i framsögu.


