
Ed. 109. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.

Flm.: Haraldur Guðmundsson, Steingrímur AÖalsteinsson, Bernh. Stefánsson,
Bjarni Benediktsson.

1. gr.
Á eftir orðunum „5) iðnaðarnefnd“ í 16. gr. laganna kemur: 6) heilbrigðis- 

og félagsmálanefnd.
Breytist liðatalan á eftir samkvæmt því.

2. gr.
Lög þessi komi til framkvæmda í bvrjun reglulegs Alþingis 1943.



G r e i n a r g e r ð
fyrir frv. þessu felst í bréfi þvi frá landlækni, sem prentað er hér á eftir sem fylgi- 
skjal.

Fylgiskjal.

LANDLÆKNIRINN
Reykjavík, 12. desember 1942.

I samráði við ráðherra heilbrigðisinálanna og með tilvisun til samtals við yður, 
hæstvirti forseti, leyfi ég mér að beina þeim tilmælum til yðar, að þér gangizt fyrir 
þeirri breytingu á þingsköpum Alþingis, að skipaðar verði fastar nefndir í báðum 
deildum Alþingis, er sérstaklega fái til meðferðar heilbrigðismál, er koma til kasta 
þingsins. Með hverju ári, sem líður, fer meira og meira fyrir slikuin málum á meðal 
þingmála, en um mörg þeirra gildir jafnvel fremur en flest önnur mál, að menn þurfa 
að eiga kost á að kynna sér þau mjög rækilega, ef þeir eiga að geta tekið skvnsamlega 
afstöðu til þeirra. Á fjárlagafrumvarpi því, er nú liggur fyrir Álþingi, er áætlað að 
verja til heilbrigðismála og ýmissar styrktarstarfsemi, sem til heilbrigðismála má 
telja, rúmlega 41/-, millj. króna. Til samanburðar má geta þess, að til kennslumála, 
’wsinda og' lista, sem sérstakar inenntamálanefndir fjalla 11111 að meira eða minna 
leyti, er einungis gert ráð fyrir að verja liðlega 3 millj. króna. Ýmsar aðrar hlið- 
stæðar fastanefndir Alþingis þola þó enn miður samanburð að þessu leyti, svo sem 
samgöngumálanefndir og iðnaðarnefndir, sem enginn efast þó um, að eigi fullan rétt 
á sér.

Á döfinni eru nú ýmis heilbrigðismál, sem þetta og hin næstu Alþingi hljóta að 
taka afstöðu til og' áríðandi er, að löggjafar- og fjárveitingarvaldið athugi af velvild, 
áhuga og gaumgæfni. Má þar til nefna ýmsar mjög aðkallandi bvggingarframkvæmdir 
Landsspítalans og á Yífilsstöðum, aukningu sjúkrahúsrýmis fyrir geðveikt fólk, 
sjúkrahúsbyggingar á Akureyri, í Keflavík og á Akranesi auk Iæknisbústaða- og 
sjúkraskýlisbvgginga í ýmsum sveitahéruðum, ýmsar nýjar hjúkrunar- og liknar- 
stofnanir, sem of lengi hefur dregizt, að upp væri komið (fávitahæli, drykkjumanna- 
hæli, örkumlamannahæli, hæli fyrir vandræðabörn og unglinga o. s. frv.), margvísleg 
heilsuverndarmál, sem litillega hefur verið bvrjað á að rækja (berklavarnir, ung- 
barnavernd, manneldisrannsóknir) og mjög þvrfti að auka, gagngerð endurskoðun á 
ljósmæðralöggjöfinni til tryggingar því, að dreifbýlið verði ekki Ijósmæðralaust, 
frekari ráðstafanir en gerðar hafa verið til trvggingar læknisþjónustu í sveitum o. s. 
f r v .

Ef skipaðar yrðu sérstakar heilbrigðismálanefndir, má gera ráð fyrir, að talið 
yrði eðlilegt að vísa til þeirra ýmsum málum, sem ekki teldust beinlínis heilbrigðis- 
mál, og þá einkum ýmiss konar félagsmálum. Færi þá ef til vill betur á að gefa nefnd- 
unum heiti samkvæmt því og kalla þær heilbrigðis- og félagsmálanefndir.

Vilm. Jónsson.

Forseti sameinaðs Alþingis,
Revkjavík.


