
Ed. 450 . Wefndarállt

am fry. til laga um breyting á lögnm nr. 42, 31. mai 1927, am breyting á lög-
nm nr. 43, 27. júni 1921, nm varnir gegn berklaveiki.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir orðið sammála nm að ieggja til, að frv. þetta verði sam- 
þykt með nokkrnm breytingum.

Við 1. lið frnmvarpsgreinarinnar leggnr nefndin aðeins til litilsháttar 
breytingn.

Við 2. lið hefir nefndin ekkert að athnga.
3. liðinn vill nefndin orða á annan veg en i frv. og fella hann inn i 

gildandi lög á tveim stöðnm, i stað þess að i frv. er gert ráð fyrir, að liðnrinn 
myndi nýja málsgrein i lögnnnm. Loks leggur nefndin til, að við frv. sje bætt
tveim nýjum greinum, er ekki virðast þurfa skýringa við.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. 2. Liðurinn verði 1. liður og skal orðast svo:
5. málsgrein 1. gr. laganna skal orða svo :
Stjórnarráðið getnr ákveðið hámark daggjalds sjúklinga þeirra, er að 

framan greinir, ef ástæða þykir til. Það skal og semja fyrirfram fyrir hálft 
eða heilt ár i senn við Ijóslækningastofnr og sjúkrahús um kostnað allan við 
dvöl og lækningu styrkhæfra sjúklinga. Stjórnarráðinn er og rjett að setja 
reglur nm sundurliðun þeirra reikninga, er rikissjóðnr greiðir.

2. Við 1. gr. 1„ sem verður 2. Á eftir orðunnm »fyrir slik störfa kom i: með 
hliðsjón af kanpgjaldi i því bjeraði. -

3. Við 1. gr. 3. Liðnrinn orðist þannig:
6. málsgrein laganna skal orða s v o :
Það er skilyrði fyrir þvi, að berklaveikir sjúklingar geti orðið að- 

njótandi styrks úr ribissjóði, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn og skattanefnd 
dvalarsveitar sjúklings sendi stjórnarráðinu skýrsln nm efnahag hans. Skal 
hjeraðslæknir meta og gefa vottorð nm það, hvort sjúklingur þarfnist sjúkra- 
húss- eða hælisvistar og sje styrkhæfnr vegna sjúkdóms sins. Gefi aðrir 
læknar slik vottorð, sknlu þan þó tekin gild, en ekki skal af opinberu fje 
greiða hærra gjald fyrir þau eða meðferð þessara lækna á sjúklingnm en 
eftir gjaldskrá hjeraðslækna. Nú á sjúklingur ekki lögheimili hjer á landi, 
og skal þá efnahagsskýrsla hans gefin út af hreppsnefnd eða bæjarstjórn og 
skattanefnd þeirrar sveitar, sem hann dvelur i, þegar hann verðnr styrkþegi.

4. Frumvarpsgreinin verði 1. gr. og á eftir henni komi tvær nýjar greinar, svo 
hljóðandi:
a. Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.



b. Þá er lög þessi bafa öðlast staðfestingu, skal fella texta þeirra og laga nr. 
42, 31. mai 1927,1.— 2. gr., inn i meginmál laga nr. 43, 27. júní 1921, og 
gefa þau út svo breytt sem lög um varnir gegn berklaveiki.

Alþingi, 29. aprfl 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr. og frsm.


