
Nd. 643. Nefndarálit [171. mál]
um frv. til l. um almannavarnir.

Frá 2. minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur rætt frv. þetta á fjórum fundum. Fyrst var það lesið yfir i nefnd-
inni 15. marz s.l., en lá síðan óhreyft þar allt til 27. marz, að það var tekið til
meðferðar og því lýst yfir af hálfu fulltrúa stjórnarflokkanna, að ætlunin væri að
afgreiða það á þessu þingi.

Á fundi í nefndinni þ. 29. marz s. I. mættu þeir Jón Sigurðsson borgarlæknir,
Sigurjón Sigurðsson lögreglustjóri og Jónas Guðmundsson framkvæmdastjóri Sam-
bands Ísl. sveitarfélaga. Svöruðu þeir nokkrum spurningum, sem fyrir þá voru
lagðar, en Jónas Guðmundsson lýsti því þó yfir, að hann væri ókunnur efni frum-
varpsins, þar eð sveitarfélögunum hefði ekki verið sent það til athugunar enn þá.

Efni þessa frumvarps er þingmönnum og landsmönnum lítt kunnugt, enda lítið
gert af hálfu stjórnarvalda til þess að kynna efni þess almenningi.

Flestum mun þó ljóst, að brýna nauðsyn beri til þess að framkvæma ein-
hverjar ráðstafanir hérlendis sem erlendis til þess að vernda lif og heilsu almenn-
ings gegn afleiðingum hernaðaraðgerða eða tjóni af völdum náttúruhamfara og ann-
arri vá.

Jafnvel þótt styrjöld brytist ekki út, sem allir vona, er augljóst, að lífi og heilsu
manna. hér á landi kynni að vera hætta búin, ef svo hörmulega tækist til, að stór-
veldin byrjuðu vetníssprengjutilraunir enn á ný. Það var upplýst i nefndinni, að með
tiltölulega litlum kostnaði væri hægt að útbúa byrgi i kjöllurum íbúðarhúsa, er
þannig væru frágengin, að þau veittu allgóða vernd gegn áhrifum geíslavírks ryks,
er hingað kynni að berast frá tilrauna sprengingum kjarnorkuveldanna.

í lögum nr. 103 15. des. 1951 er að finna heimildir fyrir stjórnvöld landsins
til að gera ráðstafanir tíl að fyrirbyggja tjón af völdum geislavirks úrfalls. Skortur
á lagaheimild torveldar því ekki aðgerðir.

Breytingar þær, er samþykkt þessa frv. hefði fyrst og fremst í för með sér frá
gildandi lagaákvæðum, taka aðallega til yfirstjórnarinnar á aJmannavarnastarfsem-
inni og þess, að gert er ráð fyrir meira frumkvæði af hálfu ríkisvaldsins t þessum
málum en verið hefur tíl þessa.

Í 4. gr. frv. er gert ráð fyrir, að dómsmálaráðherra skipi sérstakan embættismann
almannavarnanna, væntanlega með þó nokkru starfsliði.

Ég tel ekki vera þörf á að stofnsetja þetta embætti. Frv. gerir ráð fyrir, að
dómsmálaráðherra fari með yfirstjórn þessara mála og skipi almannavarnaráð, skv.
6. gr., er verði til ráðuneytis um framkvæmdir fyrir landið allt.

Ég tel þetta nægilega yfirstjórn við framkvæmd almannavarna og mun ódýrari
en það fyrirkomulag, er frv. gerir ráð fyrir og áður er vikið að.

Þessi skipan er og í samræmi við ákvæði 5. gr. frv., þar sem gert er ráð fyrir
þvi, að mikilvægir þættir almannavarna, er lúta að sjúkrahúsmálum, læknismeð-
ferð og hjúkrun á sjúkum og særðum, séu settir undir stjórn landlæknis og heil-
brigðismálaráðherra, en ekki gert ráð fyrir nýjum embættismanni, er fari með yfir-
stj örn þeirra.

'Ég flyt þVÍ á sérstöku þskj. breytingartillögu í þessa stefnu.
Einnig flyt ég breytingartillögu við ákvæði 7. gr. frv. um, að ráðstafanir til al-

mannavarna skuli hefja þar, sem rikisstjórnin ákveði, þó þurfi samþykki hlutaðeig-
andi sveitarstjórnar eða sýslunefndar að fást.

Frv. gerir ekki ráð fyrir þvi, að samþykki sveitarstjórna þurfi til að koma, ef
ráðizt er í kostnaðarsamar framkvæmdir til almannavarna, enda þótt fyrirsjáan-
legt sé, að þær komi til með að kosta sveitarsjóðina mikið fé. Þetta tel ég ekki rétt.
Ég tel ástæðulaust að ætla, að sveitarstjórnir mundu neita um fjárframlög i þessu
skyni, ef augljós og knýjandi þörf væri á þeim.

lheilbtigðis- og félagsmálanefnd lagði ég til, að frv. þessu yrði vísað til aðal-
fundar Sambands ísl. sveitarfélaga, sem hefst á morgun, föstudag 6, april, i Reykja-
vik, og umsagnar hans leitað um það og beðið eftir þeirri umsögn, áður en málið yrði
afgreitt frá nefndinni. Skv. upplýsingum, sem nefndin fékk hjá Jónasi Guðmunds-
syni framkvstj. Sambands isl. sveitarfélaga, getur þessi umsögn legið fyrir n. k.
laugardag, 7. april.

Fulltrúar stjórnarflokkanna í nefndinni vildu ekki fallast á þá málsmeðferð,
og forseti deildarinnar vildi ekki heldur verða við þeirri ósk minni, að þessari um-
ræðu yrði frestað, þar til umsögnin lægi fyrir.

Þessi óbilgirni er óskiljanleg. Alveg er ljóst, að sá örstutti frestur, sem orðið
hefði á afgreiðslu málsins, meðan beðið væri eftir umsögn sveitarstjórnafundarins,
hefði ekki útilokað, að frv. næði fram að ganga á þessu þingi, og næg önnur mál eru
óafgreidd í þinginu, þannig að starfsleysi hefði ekki þurft að óttast.

Af framangreindum ástæðum er breytingartillaga mín við 7. gr. frv. fram komin.
Með vísan til framanritaðs mæli ég með samþykkt þessa frv. með þeim breyt-

ingum, sem ég flyt við það.
Alþingi, 5. april 1962.

J ón Skaftason.


