
Ed. 487. Nefndarálit [112. mál]
um frv. til 1.um öryrkjahæli.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Með frv. því, sem hér um ræðir, ef það verður að lögum, er Sambandi ísl. sveit-
arfélaga heimilað að reisa og reka öryrkjahæli fyrir þá líkamlegu og andlegu ör-
yrkja, sem þeim ber að annast framfærslu á og eigi verður með öðrum hætti séð
fyrir viðunanlegum dvalarstað. Er hugsað, að sveitarfélögin leggi fram 35-50 kr.
stofngjald fyrir hvern íbúa, að viðbættum 50%, ef nauðsynlegt þætti, en auk þess
komi frá ríkissjóði 1.5 millj. kr. í eitt skipti fyrir öll sem stofnkostnaður. Þátttaka
ríkissjóðs í rekstri yrði engin, önnur en sú, sem innifalin er í örorkustyrk til vist-
manna á hverjum tíma. Ef miðað væri við þá fólkstölu, sem nú er í landinu, og öll
sveitarfélög tækju þátt í kostnaðinum, þá mundi Reykjavík greiða í stofnkostnað
Ulll 2.8 millj., en önnur sveitarfélög um 3.5 millj., eða alls 6.3 millj. Með ríkisfram-
lagi yrði stofnféð um 7.8 millj. Nú er engin vissa fyrir því, að Reykjavik vildi vera
þátttakandi, og verður því að gera ráð fyrir því, að upphæðin lækki niður í 5 millj.
kr., nema því aðeins að notuð yrði heimildin til að bæta 50% ofan ástofngjaldið.
Er sýnilegt, að þetta eitt út af fyrir sig er allþungur baggi á sveitarfélögin, sem
þegar kvarta mjög undan álögum. Hér við bætist, að líkindi eru til, að mjög veru-
legur halli yrði árlega á rekstrinum, ef marka má afkomu sjúkrahúsa og hæla
almennt, og mundu þær upphæðir verða að greiðast af sveitarfélögunum. Það er
því engin vissa fyrir þvi. að heimildarlögin yrðu notuð, þótt frv. yrði gert að lögum,
beinlínis vegna fjárhagserfiðleika sveitarfélaganna. En hér kemur einnig ýmislegt
fleira til greina. Samkv. greinargerð, sem fylgdi þessu sama frv., er það var borið
fram á siðasta Alþingi, voru fyrirliggjandi upplýsingar frá 76 sveitarfélögum um
alls 154 persónur, er telja mætti að þyrftu hælisvist, þar sem þær njóta engrar fyrir-
greiðslu frá því opinbera. Má þó gera ráð fyrir því, að þessar tölur séu eitthvað
eða allverulega hærri. Flokkast fólk þetta í 7 flokka og þess utan í bæði kynin. Hefur
landlæknir fullyrt við nefndina, að gersamlega sé ógerlegt að taka alla þessa flokka
á eitt hæli. Yrði þá þegar í upphafi að hafa hælin fleiri, en það mundi auka mjög
verulega bæði stofnkostnaðinn og rekstrarkostnaðinn.

Samkvæmt fyrrnefndri greinargerð eru 60 manns af þessum fjölda geðsjúkt
fólk, sem beinlínis á heima á geðveikrahæli, 44 fávitar, sem eiga heima á fávita-
hælum, og 6 ofdrykkjumenn, sem eiga heima á drykkjumannahælum. Er þetta þorri
þeirra manna, sem upplýsingar liggja fyrir um. Nefndin hefur einnig fengið upp-
lýst, að á næsta ári verði nýtt fávitahæli tekið í notkun í Kópavogi og að allveru-
legal' upphæðir séu þegar til, sem ákveðnar er til áframhaldandi byggingar fávita-
hælis, svo að vænta má, að bráðlega verði bætt verulega úr þeim vandræðum, sem
snerta þann flokk öryrkja, en þeir eru samkv. fyrrnefndri skýrslu 44. Þá er nú
komið fram á Alþingi frv. um að byggja nú þegar hæli fyrir drykkjusjúka menn,
en til þess er einnig allmikið fé í sjóði, og er þess því að vænta, að frv. nái fram
að ganga og hafizt verði handa um byggingu þess á n. á. Þá er enn fremur komið
fram annað frv., er leggur þá skyldu á geðveikrahælið á Kleppi, ef að lögum verður,
að taka á móti öllum óðum sjúklingum. Er þetta allt miklu eðlilegra en að sveitar-
félögin séu að byggja fyrir þetta fólk sérstök hæli, sem mundi hafa miklu meiri
heildarkostnað í för með sér en stækkun þeirra hæla, sem fyrir eru, þar sem því
verður við komið.
Nefndin leggur því til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
t trausti þess, að ríkisstjórnin láti hraða svo sem unnt er byggingu fávitahælis-

ins í Kópavogi, eins og það er fyrirhugað, og láti enn fremur á næsta ári reisa hæli
fyrir drykkjusjúka menn, en vitað er, að fé er fyrir hendi til þessara framkvæmda,
og geri enn fremur nauðsynlegar ráðstafanir til þess, að geðveikrahælið á Kleppi
geti jafnan tekið á móti geðveikisjúklingum, sem óðir eru og ekki er unnt að vista
í venjulegum sjúkrahúsum eða á heimilum, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.
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