
Ed. 651. Nefndarálit [26. mál]
um frv. til 1. um öryggisráðstafanir á vinnustöðum

Frá iðnaðarnefnd.

Frv. þetta var borið fram sem stjórnarfrumvarp árið 1948. Hafði það verið
samið af milliþinganefnd, sem lét fylgja því langa og ýtarlega greinargerð. Náði
málið ekki fram að ganga á því þingi. Árið 1949 er frv. flutt á ný sem stjórnarfrv.
óbreytt, og er þá heldur eigi útrætt á því þingi. Frv. er enn flutt óbreytt á yfir-
standandi Alþingi. Hefur því verið allverulega breytt i neðri deild og sent þannig
til efri deildar.

Nefndin hefur nú rætt frv. á nokkrum fundum. en auk þess ræddi form. við
form. milliþinganefndarinnar, sem samdi frv. á sínum tíma, og forstjóra verk-
smiðjueftirlits ríkisins. Afhentu þeir til nefndarinnar langa og ýtarlega skýrslu
út af þeim breytingum, sem samþykktar voru í neðri deild, ásamt mörgum breyt-
ingartillögum, er þeir óskuðu, að teknar yrðu upp í frv. við meðferð þess í efri deild.
Var skýrsla þessi undirrituð af öllum þeim aðilum, sem starfað höfðu að undir-
búningi frumvarpsins. Kynnti nefndin sér öll þessi gögn. Nefndinni var fyllilega
ljóst, að ekki ynnist tími til þess á yfirstandandi þingi að jafna þann ágreining, sem
að framan greinir, eða fá samkomulag um afgreiðslu málsins, m. a. vegna þess, að
óskað er víðtækra upplýsinga um það, hvort ekki sé rétt og eðlilegt að sameina
skipaeftirlitið og verksmiðjueftirlitið undir eina stjórn, samfara því sem hugsað
er að setja á stofn embætti öryggismálastjóra. Eiga þessar stofnanir margt sam-
eiginlegt, sem beinlínis ætti að heyra undir væntanlegan öryggismálastjóra og ör-
yggisráð, en mjög mikil áherzla er lögð á það af þeim, sem að undirbúningi frv.
standa, að ákvæði um öryggisráð verði sett aftur inn í frv. Þykir líklegt, að sam-
eining þessara stofnana geti haft verulegan sparnað í för með sér og enda ef til vill
komið enn meiri festu á öryggismálin. Vill nefndin því láta rannsaka gaumgæfi-
lega þetta atriði, áður en frv. er samþykkt. Þá telur nefndin rétt, að fyrir liggi
nokkru gleggri upplýsingar um það, hvaða kostnað ríkissjóður hefði af því, að
frv. næði fram að ganga óbreytt.

Rétt þykir að benda á, að mörg ákvæði frv. eru þess eðlis, að þau eiga bein-
línis heima í reglugerð, svo sem 12. gr. o. fl. Ýmis önnur ákvæði eru í frv., sem frekar
ættu heima í öðrum lögum, svo sem V. kafli frv. o. fl. Litur nefndin því svo á, að
málið þurfi allmiklu betri undirbúning, enda bendir afgreiðsla sú, sem málið hefur
hlotið, eindregið til þess. Leggur nefndin því til, að málið verði afgreitt með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
í trausti þess, að ríkisstjórnin láti athuga frv. á ný og m. a., hvort ekki sé hag-

kvæmt og eðlilegt að sameina skipaskoðun ríkisins og verksmiðjueftirlit undir eina
öryggismálastofnun og hve mikið það kynni að spara í útgjöldum, tekur deildin
fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 9. febr. 1951.
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