
Nd. 657. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 30 19. júní 1933, um sjúkrahús o. fl.

Frú heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. gr.
A eftir 9. gr. laga nr. 30/1933 komi ný grein, svo hljóðandi:
Ríkissj óður greiðir sveitar- (hæjar-, sýslu- )félögum allt að tveim fimmtu kostn-

aðar af að reisa almenn sjúkrahús, sjúkraskýli eða læknisbústaði. sem reistir verða
samkvæmt ákvæðum laga þessara, enda fallist ráðherra á þörf þeirra framkvæmda
og meti þær við hæfi.

Ef í hlut eiga sjúkrahús, er ráðherra viðurkennir sem fjórðungssjúkrahús, eitt
á Vestfjörðum, annað á Norðurlandi og hið þriðja á Austurlandi, greiðir ríkissjóður
allt að þrem fimmtu byggingarkostnaðar. Ráðherra er heimilt að gera það að skil-
yrði viðurkenningar Ijórðungssjúkrahúss, að öll þau sveitarfélög í grennd sjúkra-
hússins, er ætla má, að hafi þess samsvarandi not, takist á hendur eign og ábyrgð
fyrirtækisins og gerist aðilar að rekstri þess samkvæmt ákvæðum laga þessara.

Ríkissjóður greiðir fjórðungssjúkrahúsum árlega eftir á rekstrarstyrk, er nemi
100 krónum á sjúkrarúm. auk viðurkenndrar verðstuðulsuppbótar á hverjum tíma.
og að auki allt að þeirri fjárhæð, el' nemi þeim halla, sem sjúkrahús bíður af við-
skiptum við innlenda sjúklinga, sem heimilisfastir eru utan þeirra sveitarfélaga, er
að sjúkrahúsinu standa, miðað við það, að daggjöld sjúkrahússins fyrir þá sjúkl-
inga séu ekki lægri en daggjöld landsspítalans á sama tíma. Þessi hluti rekstrar-
styrksins má þó aldrei ná þeirri fjárhæð, að sjúkrahús beri meira úr býtum fyrir
vist utansveitarsjúklinga en nemi kostnaði í sambærilegu rfkissjúkrahúsi eða sjúkra-
húsdeild.



Ráðherra el' heimilt að greiða öðrum sjúkrahúsum sveitar-Chæjar-, sýslu- )félaga
en fjórðungssjúkrahúsum samsvarandi rekstrarstyrk vegna halla af viðskiptum við
utansveitarsjúk linga, enda nemi þau viðskipti verulegum hluta af heildarviðskiptum
sjúkrahú ssin s.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd hefur haft til meðferðar frv. þm. Akureyrar-
kaupstaðar um bygging og rekstur sjúkrahúss á Akureyri (138. mál). Sendi hún það
til umsagnar milliþinganefndar um læknishéraðaskipun o. fl., sem nú er starfandi.
Milliþinganefndin réð Alþingi frá því að stofna til ríkisrekstrar almennra sjúkra-
húsa umfram landsspítalann. Er bréf nefndarinnar birt með þessari greinargerð. En
jafnframt samdi milliþinganefndin frv. um breyting á 1. frá] 933, um sjúkrahús o. fl.,
og lagði til, að lögfest yrðu þau hlutföll um framlög ríkissjóðs til sjúkrahúsa og
læknisbústaða, að ríkissjóður greiddi helming stofnkostnaðar, en % stofnkostnaðar
til þriggja fjórðungssjúkrahúsa ; enn fremur að ríkissjóður greiddi rekstrarhalla að
því leyti, sem hann stafaði af utanhéraðssjúklingum.

Heilbr.- og félagsmálanefnd hefur rætt þetta mál ýtarlega, m. a. við heilbrigðis-
málaráðherra og landlækni. Hefur niðurstaðan orðið sú að flytja frv. milliþinga-
nefndarinnar óbreytt að öðru leyti en því að breyta hlutföllum ríkissjóðsframlags-
ins í % og % til samkomulags. Einn nefndarmanna (SEH) gerir þó fyrirvara um
þátttöku nærliggjandi sýslufélaga í stofn- og rekstrarkostnaði fjórðungssjúkrahúsa
og hefði kosið, að hlutföllin væru ákveðin eins og milliþinganefndin lagði til.

Ákvæði frv. um rekstrarstyrk til sjúkrahúsa eru i samræmi við ákvæði fjárlaga
tveggja síðustu ára.

Fylgiskjal.

MILLIÞINGANEFND UM L/EKNTSHf:RAÐASKIPUN O. FL.

Reykja-vík, 13. október 1944.
Nefndin hefur haft til athugunar frumvarp tillaga um bygging og rekstur sjúkra-

húss á Akureyri, sem liggur fyrir Alþingi á þingskjali 346. Hefur sú athugun leitt
til þess, að nefndinni hefur komið saman um að ráða Alþingi að svo stöddu frá að
stofna til ríkisrekstrar almennra sjúkrahúsa umfram Landsspitalann, enda telur
nefndin, að fyrst og fremst heri að lita á hann sem kennslustofnun fyrir lækna, ljós-
mæður og hjúkrunarkonur, sem rekin sé fyrir þjóðarheildina, þó að hitt leiði af sjálfu
sér, að næsta nágrenni spítalans hafi hans fyllri not en aðrir landshlutar. Þann að-
stöðumun landshlutanna telur nefndin sanngjarnt að jafna með því að styrkja ríf-
legal' en gert hefur verið byggingu læknisbústaða og sjúkraskýla úti um landið og
efla sérstaklega eitt sjúkrahús í hverjum fjórðunganna utan Sunnlendíngaf'[órðungs,
sem nýtur Landsspítalans umfram aðra fjórðnnga. En þetta telur nefndin, að gera
eigi, án þess að vikið sé frá þeirri reglu, að almenn opinber sjúkrahús og einnig
fjórðungssjúkrahúsin séu rekin af þeim sveitarfélögum, sem hafa þeirra höfuðnot.
með því að það hljóti að tryggja betur en ríkisrekstur hagsýni um rekstur þeirra,
án þeirrar íhaldssemi, er leitt geti til þess, að sjúkrahúsin svari miður en skyldi þeim
kröfum, sem á hverjum tíma er réttmætt að gera til þeirra og þeir munu láta sig
mestu varða, sem sjúkrahúsanna eiga að hafa beinust og brýnust not.
í samræmi við það, sem að framan segir, hefur nefndin orðið ásátt um að mæla

með samþykkt hjálagðs frumvarps til laga um breyting á lögum nr. 30 19. júní tmm,
um sjúkrahús o. fl., svo og að beina því til hæstvirts heilbrigðismálaráðherra, að
hann hlutist til um, að það verði flutt sem stjórnarfrumvarp á Alþingi því, er nú
situr.

Vilm. Jónsson. Gunnar Thoroddsen. Magnús Pétursson.

Til heilhrigðis- og félagsmálanefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík


