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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, 
nr. 97/1990, með síðari breytingum.

Umsögn:

Frumvarpið í heild sinni er mjög gott og margt þar sem er til þess fallið að efla 
heilbrigðisþjónustuna. Það að ríkið yfírtaki hlut sveitafélaganna er mjög jákvætt og 
mim eflaust skila sér í öflugri og hraðvirkar uppbyggingu þar sem ekki er lengur þörf 
að taka mið af getu og vilja tveggja aðila til uppbyggingastarfs og eðlilegri þróun í 
heilbrigðisþjónustu. Framkvæmdin og ákvarðanartakan er þá komin á eina hendi.
Við þessa breytingu er eðlilegt að fulltrúar sveitafélaga fari úr stjómum 
heilbrigðisstofnanna.
En ég vil benda á að sú ákvörðun að fella niður stjómir stofhanna þurfí umhugsunar 
við.
Eðli málsins samkvæmt eru margar og afdrifaríkar ákvarðamir sem 
framkvæmdastjórar á umræddum stofnunum þurfa að taka. A minni stöðvum hefur 
eina baklandið fyrir framkvæmdastjórana til að ræða málin út frá hinum ýmsu 
sjónarmiðum verið stjómir stoftianna. Þar hefur komið fram breið sjónarmið á 
málunum og ákvarðanatakan tekið mið af því. Ég tel að við það að fella niður þetta 
bakland gæti framkvæmdin orðin frekar einlit.
Vissulega má segja að ráðuneytið ætti að taka við þar sem stjóminar voru en nálægðin 
við málefnið verður aldrei sú sama og betur sjá augu en auga.
Hver þessara stofnanna er með á ijárlögum tugum til hundruðu milljóna og því alls 
ekki óeðlilegt að stjómun þess fjármagns sé á fleirri en einni hendi, þó vissulega megi 
segja að ábyrgðin sé okkar.
Það sem ég vildi sjá með þessu frumvarpi er að stjómimar verði áfram og verið 
skipaðar með þeim hættir að :
Ráðherra skipi tvo menn í stjóm og einn fulltrúi komi frá starfsfólki.
Að öðruleyti geri ég ekki athugasemd við frumvarpið.
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