
Ed. 375. Nefndarálit [80. mál]
um frv. til I. um breyt. á 1. nr. 55 25. maí 1949, um meðferð ölvaðra manna og
drykkjusjúkra.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál á mörgum fundum og sent það áfengisvarnaráði
og landlækni til athugunar. Umsagnir þeirra eru birtar hér með sem fylgiskjöl.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin falli burt.
2. Við 2. gr. Greinin falli burt.
3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

Á eftir 11. gr. laganna komi ný gr., er orðist svo:
Nú vilja félög, eitt eða fleiri saman, sem starfa að bindindis- eða líknar-

málum, reisa og reka á sinn kostnað hæli til aðhlynningar og lækningar drykkju-
sjúku fólki, og er þá heimilt að veita til þess styrk úr gæzluvistarsjóði, að því til-
skyldu, að ráðherra staðfesti reglugerð slíkra stofnana, enda séu þær háðar sér-
stakri umsjá og eftirliti heilbrigðisstjórnar.

Alþingi, 18. febr. 1955.

Vilhjálmur Hjálmarsson,
form., frsm.

Ingólfur Flygenring,
fundaskr.

Karl Kristjánsson.

Gisli Jónsson. H. Guðmundsson.



Fylgiskjal I.

LANDLÆKNIR
Reykjavík, 8. nóvember 1954.

Til umsagnar mér sendu frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 55 25.
maí 1949, um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, skal tekið fram:

Um 1. gr.
Hér er stungið upp á þeirri breytingu, að lögreglan sé skyld til· að flytja á

sjúkrahús undantekningarlaust alla, er hún tekur höndum sökum ölvunar, í stað
þess sem núgildandi lög takmarka heimild lögreglunnar til þvílíkra ráðstafana
við það, að hlutaðeigandi ölvuðum manni sé "eigi unnt að sleppa þegar úr haldi".
Þessi takmörkun virðist ekki aðeins eðlileg, með tilliti til þess, að ekki sé gengið
nær persónufrelsi manna en nauðsyn krefur, heldur óhjákvæmileg, því að önnur
getur framkvæmdin ekki orðið.

Einnig er niður fellt, að lögreglan hafi lækni með í ráðum, er ölvaður maður
er fluttur á sjúkrahús. Það er almenn regla, að læknir beri ábyrgð á því, er mönn-
um er ráðstafað til sjúkrahúsvistar, og er sízt ástæða til að víkja frá því, þegar
um menn er að ræða, sem taldir eru ósjálfbjarga vegna ölvunar, svo margs sem
þar er að gæta. Vísa ég um þetta til nánari greinargerðar, er fylgdi frumvarpi til
laga um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, þá er það var upphaflega
flutt á Alþingi.

Um 2. gr.
Bendingar þessarar greinar um það, hvernig haga skuli afskiptum af ölvuðum

mönnum, sem fluttir eru á sjúkrahús, og jafnvel viðtali við þá, virðast fara illa
í lögum. Slíkt á miklu heldur heima í reglugerð, sem ráðherra er heimilað setja
(sbr. 7. gr. laganna), og þyrfti þá slíkt að athugast miklu nánara en hér virðist
hafa verið gert.

Ósanngjarnt virðist, að þeir, sem fluttir eru ölvaðir á sjúkrahús, án þess að
drykkjusýki sé til að dreifa, beri fremur kostnað af handtöku sinni en þeir, sem
drykkjusjúkir eru og sýnu meira erindi eiga á sjúkrahús, enda reyndar óvið-
kunnanlegt og sennilega óþekkt, að menn séu látnir greiða beinlínis fyrir nauð-
ungarvist Í varðhaldi. Annað mál er að svara sektum fyrir það, sem mönnum
hefur á orðið. Einnig brýtur þetta ákvæði Í bága við hið almenna ákvæði 6. gr.
laganna, að um kostnað af meðferð ölvaðra manna samkvæmt ákvæðum 1.-5. gr.
fari sem um kostnað af löggæzlu, en það virðist langeðlilegast.

Um 3. gr.
Eins og til hagar hér á landi, eru sjúkrahús á vegum hins opinbera fyrir

ölvaða menn óhugsandi öðruvísi en í sambandi við önnur opinber sjúkrahús, og
tekur það jafnt til byggingar og rekstrar. Með því að lögunum er ætlað að ná til
alls landsins, verður að miða við þá sjúkrahúsaskipun, sem fyrir er, en hún er
sú, að sveitarfélög reka almenn sjúkrahús, en ríkissjóður styrkir ríflega byggingu
þeirra og rekstur að nokkru. Fær naumast staðizt að gera annan aðila en hlutað-.
eigandi sveitarfélag eignar- og rekstraraðila að þeim hluta sjúkrahúss, sem í við-
lögum er ætlaður ölvuðum mönnum til vistar. Þá er það og eini hemill á óbíl-
gjarnar kröfur einstakra sveitarfélaga um byggingarframkvæmdir samkvæmt þess-
um lögum, að sveitarfélögin sjálf eigi að taka á sig hæfilegan hluta kostnaðarins.

Um 4. gr.
Allt of lítið er um það hér á landi, að áhugamenn sameinist um rekstur einka-

stofnana í þjónustu almennings, og ekki ætti slíkt sízt við um stofnanir til að
hlynna að drykkjusjúkum mönnum. Víst væri þess háttar viðleitni makleg nokkurs



opinbers styrks, ef háð væri hæfilegri íhlutun og eftirliti opinbers aðila. En betur
þætti mér fara, að slíkar einka stofnanir hétu nokkuð á annan veg en hinar opin-
beru stofnanir, sem lögin gera ráð fyrir, og óþarft virðist að binda það i lögunum,
að einkastofnanir taki aðeins við drykkjusjúku fólki, sem leitar stofnananna af
frjálsum vilja; mætti slíkt verða reglugerðarákvæði fyrir hverja einstaka stofnun.
Í lögunum sæti ákvæðið bezt sem síðari málsgr, 15. gr. þannig orðuð:

Nú vilja félög, eitt eða fleiri saman, sem starfa að bindindis- eða líknarmál-
um, reisa og reka á sinn kostnað hæli til aðhlynningar og lækningar drykkju-
sjúku fólki, og er þá heimilt að veita til þess styrk úr gæzluvistarsjóði, að því
tilskildu, að ráðherra staðfesti reglugerð slíkra stofnana, enda séu þær háðar sér-
stakri umsjá og eftirliti heilbrigðisstjórnar.

Með skírskotun til þess, er að framan segir, hlýt ég að vara við samþykkt
1., 2. og 3. gr. frumvarpsins. Hins vegar mæli ég með efnislegri samþykkt 4. gr.
frumvarpsins í því formi, sem áður getur.

Vilmundur Jónsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Alþingis. Reykjavik.

Fylgiskjal II.

AFENGISV ARNARAÐ
Reykjavik, 12. nóvember 1954.

Út af bréfi háttvirtrar heilbrigðis- og félagsmáladeildar Ed. Alþingis til áfeng-
isvarnaráðs, dags. 4. þ. m., þar sem leitað er umsagnar ráðsins um frv. til 1. um
breyt. á 1. nr. 55 1949, tók ráðið nefnt frv. til athugunar á tveimur fundum og
afgreiddi málið á fundi sínum í dag sem hér segir:

"Afengisvarnaráð hefur athugað frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 25. maí 1949,
um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, sem háttvirt heilbrigðis- og félags-
málanefnd efri deildar Alþingis sendi áfengisvarnaráði til umsagnar með bréfi,
dags. 4. þ. m, - Afengisvarnaráð virðir mikils áhuga flutningsmanns á að koma
betri og mannúðlegrí skipan á þessi mál en nú er og telur hugmyndir þær, sem í
frv. felast, athyglisverðar. Sjálfsagt verður að teljast að heimila bindindis- og
líknarfélögum að starfrækja dvalarheimili fyrir drykkjusjúkt fólk, ef þau heimili
eru nægilega vel úr garði ger, og einnig sýnist eðlilegt, að ríkissjóður standi straum
af þeim ráðstöfunum, sem um ræðir í 3. gr. frv. Hins vegar telur ráðið, að ákvæði
1. og 2. gr. frv. þurfi nánari athugunar við, og vafasamt að lögfesta breytingar
á umræddum greinum laganna án þess að taka jafnframt fleiri atriði til athugunar.

Þar sem áfengisvarnaráð telur gildandi lög um meðferð ölvaðra manna og
drykkjusjúkra engan veginn fullnægjandi, en brýna nauðsyn að taka þetta alvar-
lega og vandasama mál til rækilegrar íhugunar og vanda sem mest til löggjafar
um það, ræður ráðið eindregið til þess, að ríkisstjórninni verði falið að láta
endurskoða löggjöf um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra og leggja hana
fyrir næsta Alþingi."

Þetta tilkynni st yður hér með.

Virðingarfy llst,

Brynleifur Tobiasson.

Heilbrigðis- og félagsmálanefnd efri deildar Alþingis.


