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Til nefndasviðs Alþingis

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. 
(smásala áfengis), 13. mál.

Eitt aðalinntak og tilgangur frumvarpsins er að bæta aðgengi að áfengum 
drykkjum. Almennt er það aðalsmerki góðrar þjónustu að hafa aðgengi að henni 
sem auðveldast og greiðast. Frumvarpið er því í anda þessara almennu 
sanninda og ekkert við það að athuga ef ekki annað, sem metið er mikilvægara, 
mælir gegn því. Að mínu mati er það einmitt raunin, að annað sem meta ætti 
hærra mælir gegn þessu aukna aðgengi.

Víða og oft er talað um að heilsufarsleg gildi eigi að setja ofar flestu öðru og 
einmitt þessa dagana hafa tugir þúsunda Íslendinga skrifað undir áskorun þess 
efnis að auka útgjöld til heilbrigðismála. Við berum hvert og eitt mikla ábyrgð á 
heilsu okkar, en þá ábyrgð berum við ekki ein. Samfélagsleg ábyrgð kjörinna 
fulltrúa á Alþingi og ríkisstjórnar hverju sinni er mjög mikil hvað vaðar heilsu og 
heill einstaklinga, fjölskyldna og þjóðar. Þar eru t.d. teknar ákvarðanir um verð 
og aðgengi á áfengi og tóbaki, vörum sem eru meðal allra stærstu 
heilsuskaðvalda í okkar landi og í heiminum öllum. Oft hefur verið horft til 
árangurs Íslendinga í sambandi við tóbaksvarnir. Þann mikla árangur sem þar 
hefur náðst ber ekki síst að þakka því að stjórnvöld nýttu einmitt þekkinguna 
um það hvernig minna aðgengi og hærra verð tóbaks, draga úr neyslu þess.

Þurfi að auka aðgengi að tiltekinni vöru þá er það væntanlega öðrum þræði 
vegna þess að erfitt er að nálgast hana við núverandi skilyrði og með bættu 
aðgengi fengju hana fleiri. Því má með bættu aðgengi reikna með aukinni sölu 
vörunnar. Hvað áfengi varðar er það alveg hliðstætt tóbakinu vel kortlagt að 
einmitt það gerist; að þeim mun aðgengilegra sem áfengið er, þeim mun meira 
selst af því og hitt er líka vitað að með aukinni neyslu áfengis í samfélagi fylgir 
líka aukinn heilsufarslegur skaði og aukinn samfélagslegur kostnaður tengdur 
því. Ekkert af þessu kemur á óvart né eru þetta nein stjarnvísindi.

Mér sýnist með vísan í það sem að ofan segir um ábyrgð stjórnvalda að hver 
þingmaður standi nú frammi fyrir tveimur valkostum. Annars vegar að láta ráða



för þau almennu markaðssjónarmið að öll vara skuli vera sem aðgengilegust og 
segja þá já við frumvarpinu. Hins vegar hitt að láta ábyrgð lögjafans á 
samfélagslegum þáttum heilsu vega þyngra og leitast við að viðhalda og skapa 
sem víðast heilsueflandi aðstæður og uppeldisskilyrði fyrir alla borgara og segja 
þá nei við frumvarpinu.

Í skýrslu OECD í maí 2015 er fjallað um áfengi, hagfræði og lýðheilsu á mjög 
vandaðan hátt. Þar er bent á leiðir til að draga úr áfengisneyslu í þeim tilgangi 
að bæta lýðheilsu. Það er mitt mat að andi og inntak þess frumvarps sem hér er 
fjallað um gangi gegn þeim ábendingum OECD.

Með heilsu einstaklinga, fjölskyldna og þjóðar og ekki síður fjárhagslegan 
ávinning af góðri heilsu í huga, þá hvet ég þingmenn til að hafna frumvarpinu.

Heimild sem vitnað er til:
- Tackling Harmful Alcohol Use. Economics and Public Health Policy 

http://www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm
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