
Ed. 387. Breytingartillögur [12. mál]
vits frv. til áfengislaga.

Frá allsherjarnefnd.
1. 1. gr. fellur niður.
2. Vits 4. gr.

a. Fyrir ortsin "selja af þeim forða né flytja hann í land" i niðurlagi 3. mgr.
kemur: gefa öðrum né selja af þeim forða.

b, Siðasta mgr. orðist svo:
Fyrirmæli þessarar greinar taka til flugvéla, eftir þvi sem við á, en ná ekki
til herskipa eða skemmtiferðaskipa.

3. Við 12. gr.
a. Orðið "áfengisvarnaráðs" i 2. mgr. fellur niður.
b. Ortsin "enda mæli áfengisvarnaráð með leyfisveitingunni" i niðurlagi 3.

mgr. falla niður.
c. Fyrir orðin "dómsmálaráðherra og áfengisvarnaráð telja nauðsynlegt" i 1.

málsl. 6. mgr. kemur: dómsmálaráðherra telur nauðsynlegt.
d. Síðari málsl. síðustu mgr. fellur niður.

4. Við 13. gr. 2. mgr. fellur niður.
5. Við 14. gr. Orðin "og áfengisvarnanefnd á staðnum mælir með" i niðurlagi 1.

málsl. 2. mgr. falla niður.
6. Við 15. gr. Síðari málsl. 2. mgr. fellur niður.
7. Fyrir 26.-28. gr. kemur ein gr., svo hljóðandi:

Ríkisstjórnin skipar sér til aðstoðar ráðunaut í áfengismálum. Skal hann
skipaður að fengnum tillögum frá stjórnum þeirra bindindisfélaga, sem styrks
njóta af opinberu fé til bindindisstarfsemi.

8. 29. gr. orðist svo:
Afengisvarnanefndir skulu vera i öllum hreppum og kaupstöðum lands-

ins, þriggja manna i hreppum, sjö manna i kaupstöðum, öðrum en Reykjavik,
þar sem nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formann nefndanna,
en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir hlutfallskosningu af hlutaðeigandi
hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Kjörtími nefndarmanna er fjögur ár. Kostn-
aður af störfum nefndanna greiðist úr hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóði.

Afengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengis-
mál fyrir sveitastjórnir, lögreglustjóra, ríkisstjórn og aðra þá aðila, sem komið
geta til greina í því sambandi. Verksvið nefndanna skal að öðru leyti ákveðið
í reglugerð, sem ráðherra gefur út,

9. 31. gr. fellur niður.
10. 32. gr. fellur niður.


