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um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannaíryggingar, lögum um félagslega 
aðstoð, lögum um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefhi 
aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra.

frá Kristni H. Guimarssyni, nefiidarmanni í félags- og tryggingarmálaneíhd.

Undirritaður styður þær breytingar frumvarpsins sem snúa að því að faera almannatryggingar 
og yfirstjóm Tryggingarstofiiunar ríkisins frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytis að 
öðru leyti en því að sjúkra- og slysatryggingar verði áfram á forræði heilbrigðisráðuneytis.

Þó er bent á að líklega kosti það mjög háar Qárhæðir að færa framkvæmd slysa- og 
sjúkratrygginganna frá Tryggingastofiiun og verður miðað við það sem fram kom frá 
fulltrúum stofhunarinnar þegar þeir komu fyrir félags- og tryggingamálanefiid. Eðlilegast er 
að afstýra þeim kostnaði og nota áfram tölvukerfi Tryggingastofiiunar ríkisins, að minnsta 
kosti fyrst um sinn.

Ákvæði frumvarpsins í 18. gr. um breytingar á skipulagi heilbrigðisþjónustunnar á 
þann veg sem þar segir eru tímabær og vel þess virði að reyna þá leið til þess að bæta 
þjónustu heilbrigðiskerfisins og hafa frekari stjóm á kostnaði og gæði þjónustunnar en nú er.

Ennfremur er fallist á þá tillögu að færa yfirstjóm málefiia aldraðra til 
félagsmálaráðuneytis og þar með forræði yfir dvalarheimilum aldraðra sem ríkið fjármagnar.

Hins vegar fer því fjarri að færð hafi verið fullnægjandi rök fyrir þvi að færa einnig til 
félagsmálaráðherra yfirstjóm og forræði yfir hjúkrunarheimilum. Sú starfsemi sem þar er 
rekin er í eðli sínu fýrst og fremst heilbrigðisþjónusta sem veitt er veiku fólki. Það verður ekki 
séð að rétt sé að færa hluta af heilbrigðisþjónustu frá heilbrigðisráðherra undir annað 
ráðuneyti ,enda sést það best í frumvarpinu að slík áform skapa vandamál milli ráðuneyta og 
gera stjóm hjúkrunariieimila flóknari og erfiðari en nú er og gengur það þvert á þann tilgang 
frumvarpsins að einfalda stjómsýsluna.

Gangi ákvæði frumvarpsins fram munu tvö ráðuneyti gera þj ónustusamninga við 
stofnanir og aðra þá sem eiga og reka hjúkrunarheimili. Vandséð er hver eigi að höggva á 
hnútinn þegar ráðuneytin greinir á um mörk milli þeirra og fjáriiæðir sem greiða skal. Sú 
einkennilega staða kemur upp að sumar hjúkrunarstofiianir munu heyra áfiam undir 
heilbrigðisráðimeyti og aðrar undir félags- og tryggingarmálaráðuneyti, þótt veitt sé sama 
þjónusta í báðum tilvikum. Þá er sérstakt að allt frumkvæði að nýjum hjúkrunarrýmum eða 
heimilum verður hjá félagsmála- og tryggingarmálaráðuneyti, þótt starfsemin sé að nær öllu 
leyti heilbrigðisþjónusta. Slíkt er óásættanlegt.
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