
SÞ. 1020. Nefndarálit
um till. til þál. um að fela ríkisstjórninni að greiða laun yfirlæknis vinnuheimilis
Sambands íslenzkra berklasjúklinga.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd gat ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hl.
nefndarinnar vill afgreiða till. svo til óbreytta, en minni hl. vill gera á henni gagn-
gerða breytingu. Fyrir nefndinni lá bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, dags.
10. jan. 1945, ásamt erindi Sambands islenzkra berklasjúklinga varðandi laun yfir-
læknis við vinnuhæli sambandsins, að efni til hið sama og um getur í greinargerð
þáltill. Enn fremur fylgdi bréfi ráðuneytisins afrit af erindi landlæknis, er hann
hafði sent félagsmálaráðuneytinu viðvíkjandi erindi sambandsins. Minni hl. þykir
rétt að taka upp í nál. sitt nokkur atriði úr erindi landlæknis. Þar segir svo: "Jafn-
framt því, sem ég vil láta uppi það álit mitt, að þessi fyrirhugaða stofnun sé vissu-
lega verðug nokkurs rekstrarstyrks úr ríkissjóði og þá eflaust þess styrks, er nemi
ekki minni fjárhæð en samsvara mundi ríflegum yfirlæknislaunum, hlýt ég að vara
við því fordæmis vegna að veita styrkinn í því formi, sem hér er farið fram á, þ. e.
:.ð tekinn verði upp sá fráleiti siður að launa úr ríkissjóði starfsmenn einkafyrir-
tækja." Enn fremur segir landlæknir, "er mér ekki kunnugt um, að athugun kunn-
áttumanns hafi farið fram á þvi, hver læknaskipun mundi henta hinni fyrirhuguðu
stofnun, enda sennilega hagkvæmt, að nokkur reynsla fengist af rekstrinum, áður en
slíkt yrði bundið í fast form. Óneitanlega virðist nokkuð mikið í borið að ætla þegar
í byrjun við stofnun, sem aðeins hefur verið fitjað upp á og hlýtur fyrstu árin aðeins
!lð taka mjög fáa sjúklinga, jafnmikið til yfirlæknisþjónustu og við stærsta berkla-
hæli landsins."

Enn fremur ræddi nefndin tillögu þessa bæði við félagsmálaráðherra og berkla-
yfirlækni Sigurð Sigurðsson, og virtust þeir báðir óska eftir því, að till. yrði breytt
frá því, sem hún var upprunalega flutt. Minni hl. nefndarinnar fellst á þau rök land-
læknis, að varhugavert sé fyrir Alþingi að ganga inn á þá braut, sem hér er farið
fram á í þáltill., og leggur til, að till. verði samþykkt með eftirfarandi

Tillgr. skal orða svo:
Alþingi ályktar að heimila rikisstjórnínni að greiða vinnuheimili Sambands

islenzkra berklasjúklinga ú Reykjum styrk, sem miðaður væri við hæfileg laun eins
manns, sem væri hvort tveggja Í senn læknir hælisins og forstöðumaður þess.

Styrkur þessi skal ákveðinn að fengnum tillögum landlæknis.

BREYTINGU.

Pétur Ottesen,
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Alþingi, 1. febr. 1945.
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