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Umsögn
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um
aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald á áfengi og tóbaki, með síðari

breytingum (smásala áfengis).

Frá meiri hluta velferðarnefndar.

Með tölvupósti dagsettum 23. október 2014 óskaði allsherjar- og menntamálanefnd 
Alþingis eftir umsögn velferðarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
verslun með áfengi og tóbak, lögum um aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um 
gjald á áfengi og tóbaki, með síðari breytingum (smásala áfengis).

Velferðarnefnd fjallaði um málið með tilliti til lýðheilsu og hagsmuna barna. Fjöldi 
fagfélaga og félagasamtaka á þeim málefnasviðum skilaði umsögnum til allsherjar- og 
menntamálanefndar og hafa komið fyrir þá nefnd til að gera grein fyrir umsögnum sínum. 
Velferðarnefnd boðaði því eingöngu opinbera aðila á sinn fund. Fékk velferðarnefnd til 
fundar við sig Heiðu Björgu Pálmadóttur frá Barnaverndarstofu, Rafn Jónsson og Sveinbjörn 
Kristjánsson frá embætti landlæknis, Áslaugu Einarsdóttur og Einar Magnússon frá 
velferðarráðuneyti, Unu Maríu Óskarsdóttur frá verkefnisstjórn um lýðheilsu og Elísabetu 
Gísladóttur frá umboðsmanni barna.

Gestir sem komu fyrir nefndina bentu á að ef frumvarpið yrði að lögum mundi það leiða 
til aukins aðgengis að áfengi. Verslanir ÁTVR eru 48 talsins í dag en útsölustaðir áfengis 
yrðu um 200 ef frumvarpið yrði að lögum. Flest bendir til að það mundi valda aukinni 
áfengisneyslu með auknu álagi á heilbrigðiskerfið, barnaverndarkerfið, félagskerfið, 
dómskerfið og tryggingakerfið og samfélagsáhrifanna mundi gæta víða.

Áfengisneysla er þriðji stærsti áhættuvaldur fyrir heilsu mannskyns samkvæmt 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Áfengi veldur skorpulifur og ýmsum tegundum 
krabbameina í meltingarvegi frá munnholi niður í endaþarm. Þá eykur áfengisneysla tíðni 
bijóstakrabbameins hjá konum. Heilsufarsleg áhrif áfengis eru einnig víðtæk þegar litið er til 
andlegra og líkamlegra afleiðinga ofbeldis og slysa af völdum áfengisneyslu. 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sendi landlæknisembættinu bréf í tilefni af framlagningu 
frumvarpsins og hvatti til þess að Íslendingar héldu fast við stefnu sína um einokun ríkisins 
enda dregur slíkt úr neyslu. Bent er á að áfengisneysla á Íslandi sé minni en að meðaltali í 
Evrópu og að mikill árangur hafi náðst í að draga úr drykkju ungmenna.

Sænska lýðheilsustofnunin fól árið 2008 sænskum og alþjóðlegum sérfræðingum í 
áfengisrannsóknum að gera rannsókn á áhrifum þess fyrir sænskt samfélag ef ríkiseinokun á 
áfengissölu yrði afnumin og sala áfengis yrði leyfð í matvöruverslunum. Niðurstöðurnar 
voru sláandi. Áfengisneysla mundi aukast um 37,4% og leiða til hærri dánartíðni, aukins 
ofbeldis, fjölgunar þeirra sem aka undir áhrifum áfengis og gríðarlegrar fjölgunar 
veikindadaga. Rannsókn sem nemendur í Háskólanum á Bifröst unnu nú á dögunum sýnir að 
sömu áhrifa mundi gæta hér á landi. Þessar rannsóknir sýna að aukið aðgengi leiðir til 
aukinnar neyslu sem leiðir til fjölþættra samfélagslegra vandamála.



Rætt var um forvarnir sem mótvægisaðgerðir ef til þess kæmi að frumvarpið yrði að 
lögum. Bent var á að forvarnir fælust ekki aðeins í fræðslu heldur einnig t.d. stýringu á 
aðgengi og verðlagningu.

Í áfengisstefnu stjómvalda, „Stefna í áfengis- og vímuvömum til ársins 2020“, sem 
samþykkt var í desember 2013, er ein af megintillögunum sú að takmarka aðgengi að áfengi 
og öðrum vímugjöfum. Fram kom hjá gestum nefndarinnar að frumvarpið gengi í berhögg 
við þessa stefnu. Stefnan er unnin í samræmi við leiðbeiningar frá 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Ríkisstjórnin leggur einnig sérstaka áherslu á eflingu 
lýðheilsu og veitir forsætisráðherra sérstakri ráðherranefnd um lýðheilsumál forustu. Í 
tengslum við þá nefnd starfar m.a. sérstök verkefnisstjórn á vegum heilbrigðisráðherra sem 
leggur áherslu á heilsueflandi samfélag.

Við umfjöllun nefndarinnar um áhrif frumvarpsins á velferð barna kom fram að aukið 
aðgengi mundi ógna þeim góða árangri sem náðst hefur við að draga úr áfengisneyslu 
ungmenna. Bent var á að í stað sérþjálfaðs starfsfólks mundi starfsfólk í matvöruverslunum 
afgreiða áfengi og miðuðust aldursmörk starfsfólks við 18 ár. Hætt er við að það kunni að 
skapast þrýstingur á svo ungt starfsfólk frá jafnöldrum að selja þeim áfengi. Í frumvarpinu er 
ekki gert ráð fyrir öflugu eftirliti með starfseminni.

Á fundinum kom fram að niðurstöður gagnreyndra rannsókna á áfengisneyslu sýni allar 
að aukið aðgengi valdi aukinni neyslu. Hvað börn varðar þá mun neysla meðal ungmenna 
aukast sem og neysla forráðamanna barna. Það mun hafa neikvæð áhrif á velferð barna en 
inngrip barnaverndaryfirvalda eru oft tengd áfengis- og vímuefnaneyslu barna eða 
forráðamanna þeirra. Einnig var bent á að SÁÁ telji að fjórða hvert barn eigi foreldri eða 
annan náinn aðstandanda sem er alkahólisti. Það eru um 22.000 börn. Þeim börnum mun 
fjölga ef frumvarpið verður að lögum.

Fyrir nefndinni voru reifuð þau sjónarmið að frumvarpið stangist á við eina af fjórum 
grundvallarstoðum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 3. gr., um að allar 
ákvarðanir eða ráðstafanir yfirvalda er varða börn skuli byggðar á því sem börnum sé fyrir 
bestu. Í 1. mgr. greinarinnar segir: „Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang 
þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða 
löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn.“

Meiri hluti velferðarnefndar leggst gegn því að frumvarpið verði að lögum vegna þeirra 
neikvæðu áhrifa sem það mun hafa á heilbrigði og öryggi í samfélaginu og vegna þeirra 
neikvæðu áhrifa sem aukið aðgengi að áfengi mun fyrirsjáanlega hafa á velferð barna. Meiri 
hluti velferðarnefndar beinir því til allsherjar- og menntamálanefndar að hún láti annars 
vegar fara fram mat á lýðheilsuáhrifum og samfélagslegum kostnaði af þeim breytingum 
sem frumvarpið boðar og óski hins vegar eftir umsögnum frá Jafnréttisstofu, 
Kvenréttindafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands, Femínistafélagi Íslands, Samtökum 
um kvennaathvarf og Stígamótum.
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