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Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp um breytingu á lögum um verlsun með 
áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á 
áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis), 13. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 29. janúar 2016, þar sem 
stofunni var gefið tækifæri á að gefa allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis umsögn um 
breytingu á lögum um verlsun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, 
áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis), 
13. mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um frumvarpið.

Barnaverndarstofa telur ástæðu til þess að árétta sérstaklega fyrri umsögn sína um frumvarpið. 
Leggst Barnaverndarstofa eindregið gegn því að smásala áfengis verði gefin frjáls þar sem 
slíkt skapar aukna hættu á að börn geti nálgast áfengi en rannsóknir hafa sýnt að aukið 
aðgengi á áfengi leiðir til aukinnar neyslu. Á undanförnum árum hefur náðst gríðarlegur 
árangur í að minnka neyslu unglinga á áfengi og öðrum vímuefnagjöfum og hvetur stofan því 
Alþingi í að fara varlega í sakirnar þegar teknar eru ákvarðanir sem hugsanlega geta snúið við 
þeirri þróun. Er hér sérstaklega hægt að benda á að frumvarpið heimilar 18 ára einstaklingum 
að annast smásölu á áfengi sem gæti skapað þá áhættu að þeir selji ósjálfráða vinum vegna 
þrýstings.

Bendir Barnaverndarstofa í þessu sambandi sérstaklega á að með því að heimila smásölu 
áfengis er verið að fela einkaaðilum, sem eðlilega starfa á grundvelli hagnaðarsjónarmiða, að 
selja áfengi. Er hér um að ræða grundvallarbreytingu sem veltir upp spurningum um hvata 
umræddra einkaaðila til að stilla takmörkunum á sölu á áfengi í hóf. Leyfir Barnaverndarstofa 
sér að benda á að frumvarpið gerir ekki ráð fyrir öflugu eftirliti á vegum hins opinbera sem 
ætlað er að minnka líkurnar á að einstaklingum undir tvítugu verði selt áfengi eða að grípa til 
aðgerða komi slíkt upp. Einnig telur Barnaverndarstofa að skýrari málsmeðferðarreglur skorti 
varðandi slíkt eftirlit og hvers konar viðurlög komi til álita komist upp um brot smásöluaðila á 
skilyrðum laga um smásölu áfengis.

Hér er rétt að minna á að á árinu 2013 lögfesti Alþingi samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins, sbr. lög nr. 19/2013. Er í 3. gr. samningsins kveðið á um skyldu þeirra sem 
gera ráðstafanir varðandi börn um að setja það sem barni er fyrir bestu í forgang og eru 
löggjafarstofnanir sérstaklega tilgreindar í ákvæðinu. Bendir Barnaverndarstofa á að það er 
ekkert í frumvarpinu sem bendir til þess að umræddar breytingar séu til hagsbóta fyrir börn og 
þeirra málefni, sbr. það sem rakið hefur verið að framan. Efast Barnaverndarstofa um að 
fyrirhugaðar lagabreytingar uppfylli áðurnefnd skilyrði 3. gr. samningsins. Hljóta slíkir 
hagsmunir sem lúta að velferð og heilsu barna og fjölskyldna þeirra að ganga framar 
hagsmunum smásöluaðla að fá áfengi í verslanir sínar eða hagsmuna neytenda að geta nálgast 
áfengi í matvöruverslunum.

Að lokum leyfir Barnaverndarstofa sér að benda allsherjar- og menntamálanefnd á að allar 
umsagnir fagaðila eru samhljóða varðandi neikvæð áhrif fyrirhugaðra breytinga á íslenskt 
samfélag. Hvetur Barnaverndarstofa nefndina og Alþingi til þess að fylgja þeim umsögnum 
við afgreiðslu málsins.



Barnaverndarstofa veitir allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis fúslega allar nánari 
upplýsingar og skýringar sem þörf er á verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund 
nefndarinnar verði þess óskað.
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