
sþ. 319. Nefndarálit
um till. til þál. um ráðstafanir til að draga úr áfengisnautn.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið alls kostar sammála um afgreiðslu þessa máls. Minni
hl. (Sigfús Sigurhjartarson) vill samþykkja tillöguna óbreytta, en meiri hlutinn
sér sér ekki fært að leggja það til. Meiri hlutinn telur, að svo framarlega sem ætl-
azt er til, að skömmtun áfengis og héraðabönn takmarki nokkuð verulega notkun
áfengis, þá hljóti af þeim ráðstöfunum að leiða mjög mikla rýrnun á tekjum ríkis-
sjóðs. Auk þess verður að hafa allmikinn undirbúning undir skömmtun áfengis,
áður en henni er komið á. Fyrir þessar sakir leggur meiri hluti nefndarinnar til,
að ríkisstjórnin fái málið til undirbúnings með það fyrir augum, að verulegum
takmörkunum á áfengisneyzlu verði komið á, og jafnframt verði ríkissjóði séð
fyrir tekjum í stað þeirra fjármuna, sem hann missir við minnkandi sölu áfengis.

Um aðrar tillögur í áfengismálínu. sem fyrir nefndinni liggja, mun meiri hl.
ekki skila sérstöku áliti.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Tillögugreinina skal orða svo:

J. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að taka til gagngerðrar athugunar þær
helztu leiðir, sem komið geta að haldi til þess að draga úr neyzlu áfengra
drykkja meðal þjóðarinnar, svo sem:
a. skömmtun áfengis;
b. að lög um héraðabönn komi til framkvæmda;
c. að gerðar verði róttækar ráðstafanir til að uppræta leynisölu áfengra
drykkja.

Enn fremur að taka til athugunar, hvernig bæta megi ríkissjóði þann
tekjumissi, er af þessum ráðstöfunum leiðir og hann hlýtur að verða fyrir.

Athugunum þeim, er að ofan getur, verði hraðað. eftir því sem unnt er,
og niðurstöður rannsóknanna lagðar fyrir Alþingi ásamt tillögum rikisstjórn-
arinnar í málinu.

I) Enn fremur ályktar Alþingi að skora á ríkisstjórnina að koma á þeirri skipan,
að engir fái áfengi undir útsöluverði, þó að óbreyttri þeirri venju, sem gilt
hefur áður um þetta efni gagnvart æðstu stjórnarvöldum landsins, þeim el'
fara með framkvæmdarvaldið.

Alþingi, 7. febr. 1948.
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