
Ed. 178. Nefndarálit [25. mál]
um frv. til læknaskipunarlaga.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur haft málið til meðferðar á mörgum fundum, borið frv. saman
við ákvæði gildandi laga og rætt efni þess við landlækni og heilbrigðismálaráð-
herra. Þá hefur nefndin einnig kynnt sér álit einstakra þingmanna á þeim breyt-
ingum, er í frv. felast og varða kjördæmi þeirra sérstaklega. Nefndin ræddi ýtar-
lega þau ákvæði frv., er binda takmörk læknishéraðanna við heila hreppa, samkv.
ósk hagstofunnar. - Þar sem fulltryggður er með ákvæðum 2. gr. réttur þeirra,
sem þannig flytjast milli læknishéraða, til sömu læknisþjónustu og þeir hafa nú,
telur nefndin rétt að fallast á þetta sjónarmið.

Gísli Guðmundsson, þm. N-Þ., sendi nefndinni erindi um stofnun læknishéraðs
á Raufarhöfn. Þá bárust og eindregin tilmæli frá Sigurði Ágústssyni, þm. Snæf.,
um, að Staðarhérað á Snæfellsnesi yrði ekki lagt niður, svo sem frv. gerir ráð
fyrir. Eftir vandlega athugun taldi nefndin rétt að verða við tilmælum þingmann-
anna og hefur tekið Staðarhérað og Raufarhafnarhérað upp í tillögur sínar.

Einn nefndarmanna (GislJ) tekur fram, að hann lítur svo á, að Reykjavík eigi
jafnan rétt við aðra landshluta til héraðslæknis (borgarlæknis), er kostaður sé af
ríkissjóði, og ekki hvað sízt svo lengi sem honum er gert að skyldu að gegna heil-
hrigðisstörfum í héruðum, sem eru utan takmarka Reykjavíkur, en að sjálfsögðu
væri þá réttur um skipun í það embætti í höndum heilbrigðisstjórnarinnar án íhlut-
unar Reykjavíkurbæjar. og geymir hann sér því allan rétt til að bera fram um það
tillögu eða fylgja slíkri tillögu, ef hún skyldi koma fram á síðara stigi málsins.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með nokkrum breytingum, sem
prentaðar eru á sérstöku þingskjali. Verður gerð nánari grein fyrir þeim i fram-
sögu.

Alþingi, 18. nóv. 1954.
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