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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak nr. 
63/1969, með síðari breytingum (þingskjal 17-17 mál).

Fyrir Alþingi liggur frumvarp til breytinga á lögum um verslun með áfengi sem felur í sér að 
saia þess verði neimiiuð í matvöruverslunum. í því felst jafnframt afnám á einkaleyri hins 
opinbera á smásölu áfengis, en það fyrirkomulag hefur verið við lýði um áratuga skeið m.a. á 
grunni lýðheilsusjónarmiða og til þess að tryggja sérstaklega vemd bama og ungmenna.

Verði þessar breytingar að veruleika felur það í sér að farið verður með áfengi eins og hverja 
aðra almenna neysluvöru. Það er mat velferðarsviðs Reykjavíkurborgar að ekki sé unnt að 
flokka áfengi sem venjulega neysluvöru og að áfengi eigi fyrir vikið ekki að lúta sömu 
viðmiðum og þær. Því er mikilvægt að áfengi verði áfram selt samkvæmt núverandi 
fyrirkomulagi sem hamlar aðgengi að því og dregur úr neyslu.

í greinargerð með frumvarpinu er víða vísað til þess að aðgengi að áfengi verði betra, mun 
fleiri útsölustaðir verði en nú er og meiri jöfnuður m.t.t. landsbyggðarinnar og þeirra verslana 
sem ekki eru staðsettar í nálægð við vínbúðir. Áhersla er lögð á verslunarhætti og 
viðskiptasjónarmið eru ríkjandi sem rök fyrir breytingu á þessum lögum.

í frumvarpinu er hvorki vikið að þeim neikvæðu afleiðingum sem stóraukið aðgengi að áfengi 
hefur á áfengisneyslu né félags- og heilsutengdum afleiðingum aukinnar neyslu áfengis. 
Neikvæðar afleiðingar af því sölufyrirkomulagi sem frumvarpið gerir ráð fyrir hafa töluvert 
verið rannsakaðar. Ofneysla áfengis er eitt stærsta heilsufarsvandamál okkar samtíma og 
áfengi er algengasta vímuefnið. Ofneysla áfengis getur einnig haft félagslegar afleiðingar fyrir 
neytendur áfengis, m.a. dregið úr starfsgetu, stuðiað að félagslegri einangrun, valdið 
fjölskylduvandamálum og þannig haft áhrif á fleiri en neytandann sjálfan en óbein áhrif 
áfengisneyslunnar geta verið töluverð. Fyrir liggja á þessum vettvangi ijölmargar rannsóknir 
m.a. frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO). Fjölmargar aðrar stofnanir og aðilar hafa lýst 
yfir áhyggjum af frumvarpinu og það sé í beinni andstöðu við stefnu ríkisstjómarinnar um að 
efla lýðheilsu í landinu.

Ungt fólk og jaðarhópar eru því í sérstakri áhættu ef aðgengi að áfengi eykst og því getur 
fómarkostnaðurinn orðið mikill og rökrétt að vinna að því að koma í veg fyrir vanda frekar en 
bæta skaða eftir á. Því lengur sem ungt fólk sniðgengur áfengi þeim mun minni líkur eru á 
það leiðist út í neyslu vímuefna.

Sá árangur sem hefur orðið á íslandi í forvömum hefur vakið athygli á alþjóðavettvangi og 
litið er til þeirra leiða sem famar hafa verið hér. Opinberir aðilar, frjáls félagasamtök og
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foreldrar hafa tekið höndum saman til að vinna gegn áfengisneyslu ungs fólks með góðum 
árangri. Það takmarkaða aðgengi sem er að áfengi á íslandi er jafnframt talið hafa lagt lóð á 
vogaskálamar. Takmarkað aðgengi að áfengi er talin ein skilvirkasta leiðin til að spoma við 
aukinni áfengisneyslu og draga úr þeim skaða sem getur hlotist af henni skv. niðurstöðum 
rannsókna á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunnarinnar.

í tölum frá fyrirtækinu Rannsóknum og greiningu um neyslu grunnskólabama frá árunum 
1997-2014 kemur fram að árið 1998 höfðu 42% nemenda í 10. bekk orðið ölvuð sl. 30% 
daga en árið 2014 voru það 5%. Hins vegar má sjá aðrar tölur þegar horft er til þeirra 
ungmenna sem komin em i framhaldsskóla, en þar höfðu 30% ungmenna á aldrinum 16-17 
ára orðið ölvuð sl. 30 daga þegar rannsóknin fór fram, en hún var framkvæmd á fyrstu önn 
framhaldsskóla.

Forvamarfulltrúar sem starfa á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar, telja að breytingar á 
sölu áfengis á Islandi séu ógn við forvamir og séu líklegar til að hafa víðtæk neikvæð áhrif á 
velferð þjóðarinnar og þá ekki síst á böm og unglinga. Þeir vekja athygli á þvi hvemig eftirlit 
með áfengiskaupaaldri yrði háttað í matvöruverslunum en ætla má að það verði ekki eins 
árangursrikt og samkvæmt núverandi fyrirkomulagi þar sem starfsfólk matvömverslana er að 
stómm hluta unglingar undir tvitugu. Gert er ráð fyrir að ungmenni yngri en 18 ára megi ekki 
afgreiða áfengi. Stór hópur þeirra sem vinna í matvöruverslunum er ungt fólk sem þarf að 
standast þrýsting jafnaldra sinna við afgreiðslu og gæti það reynst mörgum örðugt.

Forvamarfúlltrúar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar telja að frumvarpið fari gegn stefnu 
Reykjavíkurborgar í forvömum og er tekið undir það sjónarmið. í forvamarstefnu 
Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að taka tillit til allra þátta sem geta haft áhrif á líðan og 
hegðun bama og unglinga. Þvi er mikilvægt að styrkja alla þá vemdandi þætti sem vitað er að 
dragi úr eða komi í veg fyrir neyslu áfengis. Það mun spara samfélaginu mikla fjármuni sem 
er hægt að nýta í uppbyggileg verkefni og auka velferð í samfélaginu.

A gmndvelli hagsmuna bama og ungs fólks og þess árangurs sem náðst hefúr í forvamarstarfi 
á íslandi telur velferðarsvið Reykjavikurborgar mikilvægt að framangreint frumvarp um 
breytingar á lögum um verslun með áfengi og tóbak nái ekki fram að ganga.
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