
Nd. 432. Nefndarálit [104. mál]
um frv. til laga um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Samkvæmt sjúkrahúsalögum greiðir ríkissjóður bæjarfélögum allt að % kostn-
aðar, en öðrum sveitarfélögum allt að % kostnaðar af að reisa almenn sjúkrahús
og sjúkraskýli. Ef í hlut eiga fjórðungssjúkrahús, greiðir ríkissjóður allt að % bygg-
ingarkostnaðar. Þessi ákvæði um stuðning ríkisins við byggingu sjúkrahúsa i landinu
hafa verið framkvæmd þannig, að styrkurinn hefur eingöngu verið notaður við
húsbyggingarkostnað, en ekki látinn ná til kaupa á búnaði.

Með frumvarpi þessu er lagt til, að ríkissjóður greiði hluta kostnaðar vegna
kaupa á ákveðnum tækjum til sjúkrahúsa og við lagfæringu á lóð. Nefndin hefur
athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt með þeirri breytingu, að
hámark styrks samkvæmt frv. skuli vera 2/." hlutar kostnaðar.

Nefndin sendi landlækni frv. til umsagnar. Í umsögn sinni bendir landlæknir
á, að styrkir til sjúkrahúsa gætu orðið of háir. Það yrðu þeir tvímælalaust, ef þeir
ýttu undir, að bæjar- og sveitarfélög reistu sjúkrahús, sem þau fá ekki risið undir
að reka, að ekki sé talað um, að þau séu reist umfram eðlilegar þarfir. Þá getur
landlæknir þess, að i frumvarpinu sé ekki vikið meir en svo frá tíðkanlegri skýr-
greiningu á "múr- og naglföstu", að gerlegt mundi að hafa reiður á, ef vel væri á
haldið fyrir hönd ríkissjóðs.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Við 1. gr.

a. Fyrir orðin "og kostnað við lagfæringu" í 1. málsgr. komi: og við lagfæringu.
b. Aftan við greinina bætist nýr málsl., svo hljóðandi: Styrkur ríkissjóðs til kaupa

á tækjum samkvæmt þessari málsgrein skal þó ekki nema meiru en % hlutum
af kostnaðarverði tækjanna.

Alþingi, 28. febr. 1956.
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