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um till. til þál. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að yfirtaka fyrir hönd ríkissjóðs
núverandi læknisbústað á Reykhólum.

Frá fjárveitinganefnd.

Samkvæmt beiðni heilbrigðismálaráðherra sendi nefndin tillöguna ásamt nefnd-
aráliti landlækni til umsagnar, og er svar landlæknis birt hér með sem fylgiskjal.

Eftir að nefndin hefur rætt málið á ný og meðal annars við heilbrigðismála-
ráðherra, leggur hún til, að þingsályktunartillagan verði samþykkt.

Alþingi, 7. febrúar 1950.

Gísli Jónsson,
form., frsm.

Pétur Ottesen.
Ingólfur Jónsson.

Guðm. Í. Guðmundsson,
funda skr.

Helgi Jónasson.
Jónas G. Rafnar.

Halldór Ásgrímsson,
með fyrirvara.

Ásmundur Sigurðsson,
Karl Kristjánsson.

}'yJgiskjal.

LANDLÆKNIR
Reykjavík, 31. jan. 1950.

Til svars bréfi háttvirtrar fjárveitinganefndar Alþingis, dags. 26. þ. m., við-
víkjandi tillögu til þingsályktunar um heimild fyrir ríkisstjórnina til að yfirtaka
fyrir hönd ríkissjóðs núverandi læknisbústað á Reykhólum, vil ég taka fram:

1. Ég hef ekkert í höndum, er leiði í ljós, hvers virði er land það ásamt með-
fylgjandi hita- og beitarréttindum, sem fyrirhugað er að afsala ríkinu, miðað við
það, sem í móti á að koma: að ríkið taki að sér læknisbústaðinn á staðnum og "sjái



héraðinu" síðan "fyrir læknisbústað og kosti viðhald hans framvegis að öllu leyti".
Vel má vera, að svo standi á, að þetta út af fyrir sig væru ekki ríkinu óhagstæð
makaskipti, En því fer áreiðanlega mjög fjarri, að hér sé a allt litið, sem til greina
kemur í þessu sambandi. Slík ráðstöfun mundi óhjákvæmilega draga þann dilk it
eftir sér, að uppi yrðu hafðar endalausar kröfur um, að ríkið tæki á sig eignarhald
og rekstur hvers læknisbústaðarins eftir annan og síðan allra sjúkrahúsa bæjar- og
sveitarfélaga. Er þetta þegar sýnt. Aðstandendur læknisbústaðar, sem öðrum fremur
hafa átt kost á að fylgjast með flutningi þessarar tillögu, hafa þegar komið á framfæri
kröfu um, að ríkið taki að sér þann læknisbústað, þ. e. læknisbústaðinn á Klepp-
járnsreykjum. og undirtektímar sýna greinilega, hvers vænta má um viðnám Al-
þingis gegn kröfunum. Læknisbústaðnum á Kleppjárnsreykjum fylgir ekkert land
eða hitaréttindi umfram þarfir læknisbústaðarins sjálfs. Hér er þvi eftir engu að
slægjast fyrir ríkið öðru en ábyrgð og kostnaði. Engu síður er Alþingi ætlað að gína
við bessu tilboði. Hvar verður numið staðar'!

2. f:g ræði hér ekki hin augljósu vandkvæði á því, að ríkið taki í sínar hendur
rekstur allra læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkrahúsa í þarfir einstakra bæjar- og
sveitarfélaga. En kröfur um það liggja mjög á lausu, og þarf áreiðanlega lítið við
að hræra til að koma skriðunni af stað. Hef ég nokkuð vikið að þessu máli Í bréfi
til dómsmálaráðuneytisins, dags. 4. nóv. 1947, og mun bréfið á sínum tíma hafa
legið fy.rir fjárveitinganefnd. Bréf þetta er prentað í hjálögðum bæklingi, og læt ég
mér nægja að vísa til þess (bls. 246 og áfram). Er hér aðallega fjallað um sjúkra-
hús, en auðvitað gildir nákvæmlega hið sama um sjúkraskýli og læknisbústaði.

3. Í nefndaráliti fjárveitinganefndar á þingskjali 243 segir svo: "Yfirtaka þessara
eigna skuldbindur að sjálfsögðu ekki ríkissjóð til þess að byggja nýja læknisbú-
staði, þótt svo skyldi fara .... að læknissetrunum verði ákveðinn annar staður
síðar meir". Þetta kemur ekki heim við kröfur hlutaðeigenda um læknisbústaðinn
á Reykhólum, eftir því sem hermt er í greinargerð þingsályktunartillögunnar. Krafa
þeirra er skilyrðislaus: "að ríkið sjái héraðinu fyrir læknisbústað" án tillits til
læknis seturs, enda væri annað lítil fyrirhyggja af þeirra hálfu, með því að hér
hagar einmitt svo til, að til greina getur komið breyting á læknishéraðaskipuninni.
er gerir flutning læknissetursins óhjákvæmilegan. Reyndal' er einnig álitamál, að
Kleppjárnsreykir verði lengi taldir æskilegusta læknissetur í því héraði. Fyrir ríkis-
sjóð skiptir þetta ekki öllu. Læknisbústaðir úreldast fljótt, og auðvitað líður ekki it
mjög löngu, unz endurbyggja verður báða þessa lælmisbústaði, án tillits til þess,
hvort læknissetrin verða óbreytt eða ekki. Á þetta þó einkum við um Reykhóla-
bústaðinn, sem þegar er orðinn um 20 ára gamall, og vantar þegar mikið á, að hann
sé í samræmi við þær kröfur, sem læknar gera nú almennt til bústaða sinna.4: Svo að aftur sé vikið að þörf ríkisins á að eignast land það ásamt réttindum,
sem fylgir læknisbústaðnum á Reykhólum, svo og þeim vilja eigendanna að tryggja
viðhald og endurnýjun læknisbústaðarins með þeim verðmætum, þá virðist ekkert
hægara en að koma hvoru tveggja í kring, án þess að úr þurfi að verða hættulegt
fordæmi. Ef báðir aðilar fallast á, að þetta tvennt skuli mætast, getur það ekki
verið annað en tiltölulega einfalt reikningsdæmi að finna þá fjárhæð, sem þessu
svarar. Þá fjárhæð greiðir eða tryggir ríkið eigendunum, en þeir leggja fúlguna í
sjóð og helga sjóðinn því hlutverki, sem annars el' gert ráð fyrir, að ríkið taki að
sér. Þetta eru hrein fjárhagsleg viðskipti án allrar spákaupmennsku, og er slíkt
eitt sæmandi, þegar opinberir aðilar eiga hlut að máli, ekki sízt þegar ríkið er annar
þeirra.

Vilm. Jónsson.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.


