
447. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á iögum nr. 43, 27. júu i 1921, um varn ir  gegn 
berklaveiki.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndinni virðast um bæ lu r  þær, er fást m un d u  á berklavarnalögunum , 
ef frv. yrði samþykt, naum ast  svo verulegar, að ástæða sje til þess að seiuka 
endurskoðun laganna i heild sinni með sam þykt þeirra breytinga, er bjer um 
ræðir, en það álita tveir nefndarm enn, að myndi leiða af sam þykt þessa frv., er 
hjer liggur fyrir.

Nákvæm endurskoðun berk lavarna laganna frá 1921 er að áliti nefndar- 
innar mjög nauðsynleg m argra hlu ta  vegna, einkum  þó þess, hve kostnaður hins 
opinbera, sjerstaklega rikissjóðs, af berk lavörnunum  fer sívaxandi.

Á þinginu 1924 var borið  fram írv. til laga nm breyting á berk lavarna- 
lógunum, þar sem stefnt var að þvi að draga úr kostnaði þeim, er rik issjóður 
hefir af berklavarnalögunum . Fim. frv. taldi útgjöld rikissjóðs vegna laganna 
þá þegar orðin svo há, að ríkissjóður gæti eigi undir  þeim risið, þar eð reynslan 
hefði sýnt, að flestir berklasjúklingar þeir, er sótt hefði verið um styrk fyrir, 
væ ru  sam kvæ m t efnahagsskýrslunum  svo illa efnum búnir, að eigi þætti annað 
fært en að telja þá styrkþurfa.

Nefnd sú i Nd., er frv. þelta fjekk til meðferðar, fjellsl ekki á það og 
taldi enda sum  ákvæði þess hættuleg, en yfir höfuð væri i frv. um  fram kvæm d- 
aratriði að ræða, og því óþarfi að breyta lögunum þeirra vegna.

Mál þetta gekk svo ekki fram á þinginu.



Síðan þetta gerðist hafa útgjöldin, þau  er l ík issjóður hefir vegna berkla- 
varnalaganna, aukist stórlega, og er alt úllit fyiir, að sú aukning muni halda 
áfram, svo að rikissjóði verði útgjöld þessi um megn, eÍDkum ef engar ráðstaf- 
anir verða gerðar til að draga úr þeiin. Til þess að það geti orðið, álítur nefnd- 
in þörf á endurskoðun berk iavarna laganna og rannsókn  á þvi, hvort við fram- 
kvæmd laganna er tilblýðilegur gaum ur að því gefinn, að kostnaður hins opin- 
bera yfiileitt verði ekki meiri en óbjákvæmilega er nauðsynlegt.

Nefndin leggur áherslu á það, að hvorttveggja þetta sje fram kvæm t svo 
fljótt sem unt er, og te lu rh ú n  siðara atriðið engu þýðingarm inna en hið fyrra, þ a r  eð 
hún  telur rjett, að löggjöfinni um berklavarnir verði áfram haldandi hagað þannig, 
að efnalausum berklasjúklingum  sje framvegis, eins og hingað til hefir átt sjer 
stað, trygð heilsuhælisdvöl og læknisbjálp að öðru leyli jafnt og h inum , sem 
sjálfir eru þess megnugir að s tandast þann  kostnað, sem af þessu leiðir.

Sam kvæ m t framansögðu leggur nefndin til, að frv. þetta verði afgreilt 
með svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í trausti þess, að stjórnin taki berklavarnalöggjöftna og fram kvæm d 
hennar til gagngerðrar endurskoðunar og leggi árangurinn  af henni i frumvarps- 
formi fyrir næsta þing, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 27. april 1927.

Jóh. Jóhannesson , Jó h an n  Þ. Jósefsson, Guðm. Ólafsson,
form. frsm. fundaskr.,  með fyrirvara.


