
Ed. 772. Nefndarálit [92. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 23 1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir á vinnu-
stöðum.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og borið það saman við gildandi lagafyrirmæli.
Ákvæði 1.-3. gr. eru aðeins til samræmingar, og fellst nefndin á, að sjálfsagt sé,
að þær breytingar, sem felast í þeim, verði gerðar á löggjöfinni. Um 4. gr. frv. er
allt öðru máli að gegna. Með ákvæði þeirrar greinar frv. er ætlazt til þess, að lög-
reglustjórum sé á ný falin innheimta skoðunargjaldanna, eins og verið hafði áður
en lögin frá 1952 voru staðfest, en með þeim lögum er það fyrirkomulag, að gjaldið
skuli greitt gegn skoðunarskírteini. tekið upp beinlínis til þess að tryggja hvort
tveggja: staðgreiðslu á gjaldinu - og að fullkomið eftirlit hafi farið fram, áður
en gjaldið er greitt. Nefndin vill þó taka til greina ábendingar þær, sem fram
komu í greinargerðinni um erfiðleika á framkvæmd laganna, og þykir sjálfsagt
að breyta orðalagi til samræmingar því, sem þar er bent á, að öðru leyti en breyt-
ingu á innheimtufyrirkomulaginu. Vill nefndin taka fram, að henni þykir torskilið,
hvers vegna ráðuneytið hefur leyft sér að breyta því með ákvæði 10. gr. reglu-
gerðar nr. 21 frá 18. febr. 1953, þvert ofan í skýr fyrirmæli laganna, og væntir
þess, að þetta verði leiðrétt.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Við 4. gr. Greinin orðist svo:
2. málsl. 45. gr. laganna orðist svo: Að lokinni árlegri skoðun, hafi engar

athugasemdir verið gerðar við öryggisbúnað eða hollustuhætti, eða að lokinni eftir-
skoðun, þegar búið er að framkvæma umbætur þær, sem kunna að hafa verið fyrir-
skipaðar við aðalskoðun. gefur eftirlitsmaður út skoðunarvottorð ásamt reikn-
ingi fyrir eftirlitsgjaldið.
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