
sþ. 692. Nefndarálit [51. mál]
um till. til þál. um endurskoðun laga um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur rætt tillöguna og sent hana til umsagnar til stjórnar
gæzluvistarsjóðs og til landlæknis. Eru svör þeirra birt hér sem fylgiskjöl. Þá
hefur nefndin og rætt málið við flm., eftir að svör, sem að ofan greinir, höfðu
borizt.

Tillögugreinin kveður eigi á um annað en að lög um meðferð ölvaðra manna
og drykkjusjúkra skuli endurskoðuð og henni lokið svo snemma, að frv. um breyt-
ingar á lögunum verði lagt fyrir Alþingi það, er nú situr. 1 greinargerð með till.
er hins vegar bent á ýmislegt í gildandi löggjöf, er nauðsynlegt sé að breyta.

Af svörum frá gæzluvistarsjóði og landlækni er ljóst, að lög þessi eru i endur-
skoðun og henni þegar komið svo langt, að gert er ráð fyrir, að frv. til laga um
breytingar á lögunum verði lagt fram á Alþingi, er það kemur saman á næsta hausti;

Með tilvísun til þess og í trausti þess, að frekari dráttur verði eigi á afgreiðslu
málsins, leggur nefndin til, að málinu sé vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 10. apríl 1962.

Benedikt Gröndal,
form.

Gísli Guðmundsson.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr.

Björn Pálsson.
Jónas G. Rafnar.

Gísli Jónsson,
frsm.

Geir Gunnarsson.

Fylgiskjal I.

DOMS- OG KIRKJUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavik, 23. febrúar 1962.

Með skírskotun til bréfs háttvirtrar allsherjarnefndar, dags. 5. des. s. l., þar
sem óskað er umsagnar ráðuneytisins um till. til þingsályktunar um endurskoðun
laga um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra, vill ráðuneytið taka fram
eftirfarandi:

Svo sem um getur í greinargerð umræddrar þál.-tillögu, skilaði nefnd, sem
skipuð var af þessu ráðuneyti, tillögum á árinu 1960um frumvarp að nýjum lögum
um meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra. Ráðuneytið hefur síðan falið lækn-
um þeim í ríkisins þjónustu, sem um þessi málefni fjalla, enn frekari athugun
á þessu efni, og er gert ráð fyrir, að tillögur þeirra liggi fyrir það tímanlega, að
málið verði lagt fyrir Alþingi Í þingbyrjun næsta haust.

F. h. r.

Baldur Möller.
Ragnar Bjarkan.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis.



Fylgiskjal II.

LANDLÆKNIR
Reykjavik, 27. febrúar 1962.

Með bréfi, dags. 5. desember s.l., hefur háttvirt allsherjarnefnd sameinaðs
Alþingis leitað umsagnar minnar um till. til þál. um endurskoðun laga um með-
ferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra.

A árinu 1959 starfaði ég ásamt tveimur öðrum mönnum (sr. Kristni Stefáns-
syni og Jónasi Guðmundssyni fyrr ráðuneytisstjóra) i stjórnskipaðri nefnd að
þvi að endurskoða gildandi lagaákvæði um meðferð ölvaðra manna og drykkju-
sjúkra. Í janúarmánuði 1960 lauk þessi nefnd störfum og skilaði heilbrigðismáJa-
ráðuneytinu uppkasti að frumvarpi til laga um þetta efni. Þess skal hér sérstaklega
getið, að undirritaður var eigi formaður nefndarinnar, eins og segir i greinargerð
till. til þál., er hér liggur fyrir.

Mér er kunnugt um, að ráðuneytið hefur síðan falið öðrum læknum frekar]
athugun þessara mála, og er gert ráð fyrir, að tillögur frá þeim muni liggja fyrir
n. k. sumar, svo að líklegt má telja, að frumvarp i breyttri eða óbreyttri mynd
geti legið fyrir Alþingi næst komandi haust. .

Sig. Sigurðsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavik.


