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F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin tók afslöðu til f ram anskráðra  frv. snemina á þessu þingi, þegar 
hæslv. forsætisráðb. fór frain á við hana , að h ún  flytti þau. En nefndin sá ekki 
ástæðu til að verða við þeim tilmælum, þ ar  sem h ú n  vildi ekki að þau  næðu 
fram að ganga á þessu þingi. Þetta tilkynti nefndin hv. þm. S trandam anna, sem 
tók frv. svo til flutnings inn á þingið.

F rum vörpum  þessum var sam t sem áður vísað til nefndarinnar,  og vill 
h ún  þvi láta þeim fylgja nokkur orð, öllum í einu lagi.

Fyrst er þess að geta, að siðan nefndin gaf þessa yfirlj'singu, hefir for- 
göngufrv. þessara frum varpa verið samþ. til 3. um ræðu hjer í háttv . Nd., en það 
er frv. um varn ir  gegn berklaveiki. Lögð er áhersla á það af milliþinganefndinni 
i berklaveikismálinu, að öll frv. hennar  þurfi að fylgjast að. Sömu skoðun ljet 
hv. landlæ knir (G. B.) í ljós við nefndina, þ a r  sem h a n n  lagði eindregið til, að 
frv. þessi, 4 að tölu, yrðu  annaðhvort  öll afgreidd frá þinginu eða öllum frestað.



X+efndin ætlaðist til, að frv. um  varn ir  gegn berklaveikí yrði frestað. En 
nú  hefir það farið á an n an  veg í þessari hv. deild, og vill nefndin því, eftir 
atvikum, ekki spyrna á móti því, að þm. gefist kostur á að taka afstöðu til 
þessara frv. líka.

Fyrsta  frv. ákveður — ef það verður samþ. — 2 embætti hjer í Rvik: 
heilbrigðisstjóra og sóttvarnalækni. E n  annað  frv. ákveður launakjör þessara 
starfsmanna.

Byrjunarlaun heilbrigðisstjóra og sóttvarnalæknis sjeu 4500 kr., en hækki 
um  500 kr. á þriggja ára fresli, upp í 6000 kr. Gert er jafnframt ráð fyrir, að 
hjeraðslæknisembættið i Rvík Ieggist niður.

Sóltvarnalæknisembælti var sett á stofn þegar innflúensa gekk hjer, og 
hefir ekki verið afnumið síðan. En nú  er ætlast til, að það verði lögfest, með 
söm u launakjörum  og prófessorar við háskólann  hafa.

Milliþinganefndin segir, að hjer sje því ekki um nýlt embætti að ræða i 
rau n  og veru, og er það að vísu, að til þessa starfs hafa verið veittar 6000 kr., 
en fast embætli er það ekki. Auk þessarar launaupphæ ðar hafa skipagjöld gengið til 
þessa læknis, svo launin hafa vist verið eins há  eins og laun prófessora háskól- 
ans  eru með dýrtiðaruppbót.

Nefndin er í vafa um, hvort brýn þörf sje á þessu embætli; telur líklegt, 
að kom ast mætti af með lögreglueftiriit með aðkom uskipum , eins og hefir vist 
verið, þar til þetta starf var m yndað.

Byrjunarlaun hjeraðslæknisins i Reykjavík nema, með núverandi dýrtíðar- 
uppbót, kr. 5933,34, en heilbrigðisstjóra 9500 kr. M ismunur er kr. 3566,66, og er 
það kostnaður sá, er frv. hefir í för með sjer, eins og dý it iða ruppbót er nú, en 
hún  er vitanlega breytileg. Þetta er því hæ kkunin  á launum  þessara starfsmanna, 
sem þetta frv. gerir ráð fyrir i byrjun, þar sem sóttvarnalækni eru ætluð sömu 
laun og nú eru veitt til þess starfs.

Nefndin vill benda á það, til a thugunar ,  hvort svo kallaðar h jálparstöðv- 
ar gætu ekki Ijett mikið störf þau, sem eru ælluð heilbrigðisstjóra. Gæti þá komið 
til m ála að styrkja t. d. fjelagið »Likn« meira en nú er.

Eftir frv. m illiþinganefndarinnar á hvorki heilbrigðisstjóri nje sóttvarna- 
læknir að vera skyldur til að vitja sjúklinga.

Nefndinni virðist ófært, að enginn læknir í bæ num  sje skyldur til að vitja 
sjúklinga, t. d. að næturlagi eða í útjaðra bæjarins. Það  virðist þvi sjálfsagt, ef 
hjeraðslæknisembættið verður Iagt n iður og þessi embætti m ynduð, að heilbrigð- 
isstjóri sje skyldur að vitja sjúklinga. Annars virðist mega búast  við kröfu frá 
bæ qum  um nýtt hjeraðslæknisembætti, og færu þessi embætti þá að verða nokk- 
uð mörg. Á bls. 30 í aths. við frv. um læ knaskipun  í Reykjavík er gert ráð fyrir, 
að heilbrigðisstjóri kenni heilbrigðisfræði við háskólann , en sam t fyrir sjer- 
staka borgun. Hvers vegna m á ekki skylda h an n  til að kenna þessa grein lækn- 
isfræðinnar án sjerstakrar bo rgunar?  Og hvers vegna eiga há lau n að ir  embættis- 
m enn að fá sjerstaka borgun fyrir störf, sem eru beint í þeirra verkahring og 
sem þeir geta hæglega Ieyst af hendi?

Þriðja frv. ræðir um nýtt prófessorsembætti í læknisfræði við háskólann, 
með 4500 kr. byrjunar launum  (eins og anna ra  prófessora), sem hækki á þriggja 
ára fresti, um 500 kr. í hvert sinn, upp í 6000 kr.



Nú eru h jeraðslækninum  í Reykjavík borgaðar 1500 kr. fyrir kenslu við 
háskólann, sem á að falla niður, ef þetta embætti verður m yndað. Þessa upp- 
hæð má því draga frá byrjunar laununum , er nema, með núverandi dýrtíðarupp- 
hól, kr. 9500. Eftir verða þá kr. 8000,00, og er sú upphæð auk ak o s tn að u r  sá, er 
af þessu frv. leiðir í byrjun.

Nefndin telur ekki nauðsynlegt að stofna þetta embætti nú  þegar við 
háskólann .

Virðist henni m uni mega bjargast við svipaða kenslu og nii er í þessari 
grein, þ a r  til reist verður landsspítalahús. En þá m á gera ráð  fvrir nauðsyn 
þessa embættis.

Nefndinni virðist athugavert, hvort embættafjölgun við h áskó lann  sje ekki 
of hraðstíg, sam anborið  við gjaldþol þjóðarinnar; þótt hún  viðurkenni hins veg- 
ar, að sparnaður í því efni megi ekki vera um  of í kenslu í læknisfræði. En 
nefndin getur ekki sjeð, að það sje, þótt þetta embætti verði ekki stofnað nú.

Sam kvæm l því, sem að framan greinir og tillöguin nefndarinnar uin frest- 
un  berklaveikisfrv., vill b ún  ekki, að írv. nái fram að ganga á þessu þingi.

Ráðum vjer því háttv. deild til að fella þau.

Alþingi, 30. m ars  1921.

Sigurður Stefánsson, Björn Hallsson,
formaður. skrifari og fram sögum aður.

Stefán Stefánsson. Pjetur Oltesen. E inar  Þorgilsson.


