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Efni: Umsögn um 17. mál, frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak o..fl. (smásala 
áfengis).

í umræddu frumvarpi er lagt til að einkaleyfi ÁTVR til smásölu áfengis verði aflagt og þar með 
leyft að selja áfengi í matvöruverslunum.

Af greinagerðinni við frumvarpið koma að mati SFR ekki fram nein málefnaleg rök fyrir 
breytingunni. Þvert á móti hafa sérfræðingar á sviði lýðheilsu varpað fram mörgum 
mikilvægum rökum gegn því að þessi leið verði farin og má sjá flest þessara sjónarmiða í 
framkomnum umsögnum við frumvarpið. Að fara þessa leið7 að leyfa smásölu áfengis í 
matvöruverslunum, vinnur því gegn þeim árangri sem við höfum náð í lýðheilsumálum á 
íslandi.

SFR bendir einnig á þá staðreynd að með þessari breytingu er verið að gera 
grundvallarbreytingu á þjónustunni. Verið er að heimila einkaaðilum sölu á áfengi í 
hagnaðarskyni. Það vekur upp alls kyns spurningar en ekkert kemur fram af frumvarpinu 
sem svarar því hvernig farið verður með eftirlit á starfseminni við breytingarnar.

Fram hefur komið af umsögn Landlæknisembættisins um frumvarpið að Evrópuskrifstofa 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar lýsir yfir áhyggjum af fyrirhuguðum breytingum. 
Ástæður þessa eru m.a. auknar líkur á aukinni áfengisneyslu og þá sérstaklega meðal ungs 
fólks. Áfengisneysla íslendinga er nú undir meðaltalinu í Evrópu. Að sama skapi virðast tölur 
frá íslandi sýna að ungt fólk á íslandi neytir að meðaltali minna áfengis í samanburði við 
önnur Evrópulönd.

http://www.sfr.is


Að lokum er mikilvægt að benda á að líklegt er að um 170 ársverk verði lögð niður innan 
ÁTVR um allt land ef af frumvarpinu verður. SFR hefur verulegar áhyggjur af þessu þar sem 
Ijóst er að víða á landsbyggðinni eru atvinnutækifæri afar fábrotin og telur félagið ríkið sem 
atvinnurekanda hafa ríkum skyldum að gegna þegar slíkar breytingar eru lagðar fram. Ekkert 
hefur komið fram af skýringum og umræðu um frumvarpið um það hvernig komið verður til 
móts við þennan hóp. Þá virðast flest þau ársverk sem lögð verða niður á landsbyggðinni 
vera á svæðum þar sem atvinnuleysi er hátt og atvinnumöguleikar takmarkaðir. Ljóst er að 
atvinnuástand á þeim svæðum sem verða mest vör við breytingarnar er afar erfitt og mun 
þessi breyting því hafa neikvæð samfélagsleg áhrif.

SFR -  stéttarfélag í almannþjónustu leggst því alfarið gegn því að frumvarpið verði samþykkt.
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