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Til Allsherjar og menntamálanefndar alþingis.

Varðar verslun með áfengi og tóbak o.fl. (smásala áfengis) 106. mál, lagafrumvarp,146. löggjafarþing 
2016-2017.

Ágæta Allsherjarnefnd
Undirritaður hefur starfað við það frá um 1990 að vinna með dansleikjamenningu framhaldsskólanna 
og í því unnið að því kerfisbundið sem skólameistari og aðstoðarskólameistari í Flensborgarskólanum 
í Hafnarfirði. Undanfarin ár hefur skólinn verið í nánu samstarfi við embætti landlæknis sem 
forystuskóli verkefnisins Heilsueflandi framhaldsskóli.
Eitt af því sem er mjög áberandi í umræðunni um áfengi, fyrir utan áhrif þess á heilsufar og fleira, er 
að leita leiða til að fresta því að unglingar fari að drekka. Ef Allsherjarnefnd skoðar nýjustu skýrslur 
Rannsókna og greininga má greinilega sjá þann árangur sem þar hefur náðst en þar kemur m.a. fram 
að nokkrir tugir prósenta íslenskra framhaldsskólanema neyta ekki áfengis. Raunar má segja að það 
sé að verða lífsstíll ungmenna í dag.
Ég verð að lýsa því að mér finnst þetta frumvarp vera tímaskekkja, a.m.k. hvað varðar áfengi í 
almennar verslanir. Ég er afar feginn að gamla ríkið er horfið, þar sem vín var afgreitt yfir borðið og 
engin leið að fá upplýsingar. Það er horfið. Núverandi kerfi, Vínbúðin, sem er sambærilegt við hið 
sænska Systembolag, er orðið að einskonar sérvöruverslun þar sem starfsfólk hefur þekkingu til að 
ráðleggja og þar sem ekki er gott fyrir ungmenni að versla. Ég lít svo á að þetta kerfi sé mjög 
ásættanlegt fyrir almenna neytendur og það væri þá frekar að efla þjónustu Vínbúðanna og sjá til 
þess að við bætum almenna vínþekkingu landans á sama tíma. Þær vínbúðanna sem eru bestar, 
bjóða mikið úrval, þjónustu og ráðgjöf sem efa má að nái til stórmarkaðanna.
Þetta er faglegt kerfi og vel hugsað og að mínu mati væri Allsherjar- og menntamálanefnd að ganga í 
berhögg við stefnu stjórnvalda og vinnu hvort heldur sem er Mennta- og menningarmálaráðuneytis 
eða Heilbrigðisráðuneytis/Embættis landlæknis. Ég tel það síst verða til að bæta neitt að leggja af 
Vínbúðirnar og henda þessari vöru í stórmarkaði. Hætt er við að þekking glatist.
Ég hef mínar efasemdir um auglýsingar á áfengi og tóbaki, þó ég skilji rök frumvarpsflytjenda. Frá 
mínum bæjardyrum séð er þó varla mikill lýðheilsuávinningur að auglýsa þessar vörur.
Aðalatriðið er þó áfengið í almennar verslanir.
Það er mat mitt, í ljósi ofangreinds, að það að leggja af Vínbúðirnar og flytja þessa vöru í stórmarkaði, 
sé ótímabært mál og vinni gegn lýðheilsumarkmiðum.
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