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Umsögn um frumvarp til laga um almannatryggingar og félagslega aðstoð o.fl., 341. mál

Vísað er til bréfs yðar frá 15. f.m. um ofangreint efni.
Landspítali - háskólasjúkrahús hefur kynnt sér efni frumvarpsins og er f.h. LSH lýst yfir 
stuðningi við þær breytingatillögur sem fram koma í frumvarpinu.

rekstri TR til samræmis við nútíma stjómsýsluhætti, sbr. umfjöllim heilbrigðis- og 
trygginganefiidar í nefndaráliti á 127. löggjafarþingi um frumvarp það sem varð að lögum nr. 
74/2002.
Lúta breytingatillögumar nú að breytingum á starfsháttum tryggingaiáðs, gerð tillaga um 
breytingu á ákvæðum laga um deilda- og verkaskiptingu TR. Þá er gerð tillaga um að 
"siglinganefnd" verði lögð niður.
Eins og að framan segir er LSH samþykkt fyrirliggjandi tillögum til breytinga á lögunum og 
fagnar sérstaklega nýmæli því sem kveðið er á um í 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins um heimild 
TR að sérfræðilæknar sem starfa erlendis, geti veitt sjúklingum meðferð hérlendis, eins og 
dæmi er um á sl. ári. Varðandi niðurlagningu "siglinganefndar" gerir LSH engar athugasemdir 
við þau áform, en lögð er rík áhersla á samvinnu TR og LSH í þessum efnum sem kveðið 
verði nánar á um í reglugerð sem heimilt verður að setja sbr. niðurlagsákvæði 16. gr. 
frumvarpsins.

N iðurstaða:
Með vísan til framanritaðs mælir LSH með því að 341. mál, frumvarp til laga um 
almannatryggingar og félagslega aðstoð, tryggingaráð, skipulag TR o.fl., verði samþykkt.

Virðingarfyllst

í athugasemdum við frumvarpið er þess getið að markmiðið sé m.a. að færa ýmis atriði í
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