
Ed. 274. Frumvarp til laga [141. mál]
um breyting á lögum nr. 35 12. febr. 1940,um heilbrigðisnefndir og heilbrigðissam-
þykktir.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

1. gr.
R gr. laganna orðist svo:
Brot gegn staðfestri heilbrigðissamþykkt eða fyrirmælum gefnum samkvæmt

henni varðar sektum, allt að 5000 krónum, er renna í bæjar- eða hreppssjóð.
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur

hún ákveðið honum dagsektir, allt að 1000 krónum, þar til úr er bætt. Dagsektir
renna í bæjar- eða hreppssjóð. Einnig getur heilbrigðisnefnd látið vinna verk, er
hún hefur lagt fyrir, að unnið skyldi, á kostnað þess, er vanrækt hefur að vinna
verkið..

Kostnað og dagsektir skv. 2. mgr. má innheimta með lögtaki.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt af heilbrigðis- og félagsmálanefnd að ósk borgarráðs Reykja-

vikur, og fylgdi því svo hljóðandi greinargerð:
Stórbætt heilsufar þjóðarinnar síðustu árin er einn gleggsti votturinn um vax-

andi menningu þjóðarinnar.
Starfsemi heilbrigðisnefnda og starfsliðs þeirra á sinn þátt í þessu, þótt þess

sé sjaldan getið eða það metið sem vert er.
Þótt allir séu sammála um, að auka beri almennt hreinlæti og bæta hollustu-

hætti, svo sem frekast er unnt, kemur oft annað hljóð í strokkinn, þegar einstaklingi
eða fyrirtæki er fyrirskipað af heilbrigðisnefnd að láta framkvæma óhjákvæmilegar
endurbætur á starfsemi sinni.

Ef aðili lætur undir höfuð leggjast að sinna fyrirmælum heilbrigðisnefndar,
eru þrjár leiðir fyrir hendi. Ein er sú að kæra hann til refsingar. Sú leið er mjög
seinfarin, og þar sem sektir eru ekki mjög háar, getur sá, sem hlut á að máli, haft
hreinan fjárhagslegan ávinning af óhlýðni sinni. Lokun er hægt að beita í sumum
tilvikum, en alls ekki um öll brot á heilbrigðissamþykktum. Þriðja leiðin er sú,
að heilbrigðisnefndin láti vinna verkið á kostnað aðila. Þessi leið er mjög sjaldan
notuð, enda mjög þung í vöfum.

Af þessu er ljóst, að samkvæmt gildandi lagaákvæðum getur verið allerfitt að
koma fram nauðsynlegum ráðstöfunum í heilbrigðismálum. Má enn nefna sem dæmi,
að mjög erfitt mundi að koma fram nokkurri ábyrgð, sem heitið getur, á hendur
húseiganda, er bryti bann heilbrigðisnefndar með því að leigja út heilsuspillandi
íbúð, sem bönnuð hefur verið af heilbrigðisnefnd, eða halda uppi slíku banni.

í þessu sambandi hefur helzt komið til álita, að dagsektir mundu reynast heppi-
leg aðferð til að knýja fram samþykktir heilbrigðisnefndar, án þess þó að sekta-
leiðin væri á nokkurn hátt útilokuð, þar sem hún á við. Er lagt til, að sú breyting
verði tekin i lög og jafnframt verði lögtaksheimild veitt til að auðvelda innheimtu.

Að öðru leyti þarfnast frumvarpið varla skýringa.


