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Erindi/umsögn. (Smásala áfengis)

Umsögn um:

Brúin, starfshópur sendir umsögn um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o.fl. 
(smásala áfengis), 106. mál, lagafrumvarp, 146. löggjafarþing 2016-2017.

Starfshópurinn Brúin hefur kynnt sér frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi 

og tóbak nr. 86/2011. Brúin er formlegur samráðs- og og samstarfsvettvangur starfsmanna og 

stofnana Akraneskaupstaðar sem koma að ýmsum málum sem tengjast forvörnum í þágu barna og 

unglinga í sveitarfélaginu.

Brúin er skipuð verkefnisstjóra æskulýðs- og forvarnarmála, deildarstjóra æskulýðs- og 

forvarnarmála, fulltrúa fjölskyldusviðs/barnaverndar, fulltrúa lögreglunnar, fulltrúa 

Brekkubæjarskóla, fulltrúa Grundaskóla, fulltrúa Arnardals og Hvíta hússins (félagsmiðstöðva). Auk 

þess eru fulltrúar skólaheilsugæslu og fulltrúi FVA í hópnum.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að smásala áfengis flytjist frá ríkinu og verði gefin frjáls.

Starfshópurinn Brúin leggjast eindregið gegn frumvarpinu þar sem frjáls sala áfengis er á skjön við 
forvarna- og lýðheilsusjónarmið.

Flestir þeir aðilar sem vinna að heilsueflingu og velferðarmálum vara við þeirri breytingu sem felst í 

samþykkt frumvarpsins og benda á að rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi, sem verður með 

mikilli fjölgun sölustaða, leiðir til aukinnar neyslu, meðal annars meðal barna og ungmenna.

Gríðarlegur árangur hefur náðst í áfengisforvörnum á Íslandi síðustu ár og er það okkar mat að 

þeim árangri verði ógnað verði sala gefin frjáls. Bent hefur verið á að neysla áfengis meðal unglinga 

var með því hæsta sem mældist í Evrópu 1997 en er í dag sú minnsta. Stefnumótun sem unnið 

hefur verið út frá hér á landi byggir á samstilltu átaki allra sem standa fyrir skipulegu 

frístundastarfi barna- og unglingastarfi, skóla, foreldra og stjórnvalda.

Sveitarfélögin í landinu hafa unnið eftir þessum áherslum

mailto:nefndasvi%c3%83%c2%b0@althingi.is


og varið miklum fjármunum til uppbyggingar aðstöðu og aukinnar þjónustu fyrir börn og 

unglinga og stuðning við frjáls félög.

Áhrifamesta leiðin í forvörnum er að minnka aðgengi að því sem getur valdið áhættuhegðun.
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Brúin, starfshópur um forvarnir

Heiðrún Janusardóttir verkefnisstjóri æskulýðs og forvarnarmála

Lúðvík Gunnarsson deildarstjóri æskulýðs og forvarnarmála

Ingibjörg Gunnarsdóttir Yfirfélaglráðgjafi

SIgríður Ragnarsdóttir Námsráðgjafi Grundaskóla

Brynhildur Benediktsdóttir Námsráðgjafi Brekkubæjarskóla

Ólöf Lilja Lárusdóttir Skólahjúkrunarfræðingur Brekkubæjarskóla

Lilja Jónsdóttir Skólahjúkrunarfræðingur Grundaskóla

Silvía Llorenz Izaquirre Lögregluþjónn

Margrét Þóra Jónsdóttir félagslífs- og forvarnafulltrúi FVA

Kristín Edda Búadóttir félagslífs- og forvarnafulltrúi FVA


