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Tilvísun í mál: VEL17030085

Til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis.

Með tölvupósti dagsettum 7. mars 2017 óskaði allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis eftir því að 
velferðarráðuneytið gerði grein fyrir áhrifum þeirra bre^tinga sem 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), felur í sér á stefnumörkun hins 
opinbera að því er varðar lýðheilsu, áfengis- og vímuvarnir.

Hér á landi hefur ríkt aðhaldssöm stefna í áfengis- og vímuvörnum í fjölda ára sem fram kemur í 
gildandi lögum. Síðustu áratugina hafa að auki ítrekað komið fram í stefnuyfirlýsingum áherslur er 
varða mikilvægi forvarna með áherslu á áfengis- og vímuefnavandann.

Í stefnu stjórnvalda í áfengismálum, sem samþykkt var í ríkisstjórn í mars 2011 og lögð var fram af 
fjármálaráðherra, var áhersla á að lágmarka skaðlega neyslu áfengis og vernda börn og unglinga 
gegn áfengi og markaðssetningu þess. Grunnstoðir stefnunnar voru að starfrækja einkasölu ríkisins á 
áfengi, viðhalda háum áfengissköttum og banna áfengisauglýsingar og 
markaðsstarfsemi.Starfshópurinn sem vann drög að stefnunni var skipaður fulltrúum frá 
innanríkisráðherra, velferðarrráðherra og fjármálaráðherra. Ásamt þeim voru í hópnum fulltrúi frá 
Lýðheilsustöð og forstjóri Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins.

Í athugasemdum með frumvarpi til laga um verslun með áfengi og tóbak, sem lagt var fram og 
samþykkt á 139. löggjafarþingi, kemur fram að áfengi sé ein af fáum söluvörum þar sem rannsóknir 
sýna að sterkt samband er á milli heildarneyslu og þess skaða sem neyslan veldur í samfélaginu. 
Notkun áfengis geti verið ávanabindandi og misnotkun hafi neikvæðar afleiðingar fyrir neytandann og 
samfélagið. Bein tengsl séu á milli heildarneyslu áfengis og þess skaða sem neyslan veldur í 
samfélaginu, þegar neyslan vex þá eykst skaðsemin. Þá kemur einnig fram að í gegnum tíðina hafi 
ýmsar leiðir verið reyndar til þess að takmarka sölu á áfengi. Með einkasölu á áfengi hafi stjórnvöld 
tæki til að stýra og hafa hemil á heildarneyslu áfengis í samfélaginu. Takmarkaður fjöldi verslana og 
afgreiðslutími séu meðal þess sem hamla aukningu í heildarneyslu.

í Stefnu í  áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020, sem velferðarráðuneytið birti í janúar 2014 og unnin 
var í samvinnu við innanríkisráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið og Embætti 
landlæknis eru yfirmarkmiðin þessi:

• Að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum.

• Að vernda viðkvæma hópa fyrir skaðlegum áhrifum áfengis og annarra vímugjafa.

• Að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að nota áfengi eða aðra vímugjafa.

Að fækka þeim sem þróa með sér skaðlegt neyslumynstur áfengis eða annarra vímugjafa.
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• Að tryggja aðgengi fólks, sem á í vanda vegna misnotkunar eða ávana, að samfelldri og 
samþættri þjónustu sem byggir á bestu þekkingu og kröfum um gæði.

• Að draga úr skaða og fjölda dauðsfalla vegna eigin neyslu eða annarra á áfengi eða öðrum 
vímugjöfum.

Stefnan í  áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 endurspeglar auk þess alþjóðlegar áherslur 
samtímans og alþjóðlegar skuldbindingar um stefnumótun um málefnið og styðst við gildandi 
lagaramma er varða áfengi og önnur vímuefni. Í stefnunni kemur fram að ein mikilvægasta aðgerðin til 
að draga úr skaðlegum áhrifum og vandamálum tengdum neyslu er að takmarka aðgengi að áfengi en 
það má meðal annars gera með aðhaldsaðgerðum varðandi sölufyrirkomulag. Þá kemur fram að 
gagnreynd aðgerð til að koma í veg fyrir að ungmenni byrji að nota áfengi sé meðal annars að sporna 
gegn markaðssetningu.

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur undanfarna áratugi unnið að stefnumótun í 
málaflokknum. Á árunum 1992-1999 setti stofnunin fram þrjár yfirlýsingar sem marka upphaf þessarar 
vinnu. Meðal þeirra er European Charter on A lcoholsem kom út 1995. Árið 2001 kom út yfirlýsing um 
ungt fólk og áfengi sem varðar rétt barna og ungmenna til að alast upp án utanaðkomandi þrýstings 
um áfengisneyslu. Árið 2005 kom út rammi um áfengisstefnu í Evrópu þar sem aðildarþjóðir voru 
hvattar til að setja sér sína eigin stefnu í málaflokknum. Á alheimsfundi WHO í maí 2010 var samþykkt 
alþjóðleg áætlun til að draga úr skaðlegri áfengisneyslu, The Global Strategy to Reduce the harmful 
use o f Alcohol. Í áætluninni kemur fram að aukinn sýnileiki og framboð áfengis getur breytt 
félagslegum og menningarlegum viðmiðunum í þá veru að þau geti ýtt undir aukna skaðlega neyslu 
áfengis. Þá hefur Evrópuskrifstofa WHO gefið út aðgerðaáætlun til ársins 2020 til að draga úr 
skaðlegri áfengisneyslu, European action plan to reduce the harmful use o f alcohol 2012-2020, svo 
og leiðbeiningar um hvaða aðgerðir eru árangursríkar í áfengisvörnum, Handbook for action to reduce 
alcohol-related harm, en þar koma fram sterk rök fyrir því að viðhalda ríkiseinkasölu á áfengi því það 
dregur bæði úr aðgengi og skaða af völdum áfengis. Einnig er bent á að hugsanlega sé erfitt að stíga 
skrefið til baka ef ríkiseinkasalan hefur verið afnumin.

Niðurstöður rannsókna styðja að stýring á aðgengi að áfengi sé árangursrík leið til að takmarka 
áfengisneyslu og um leið mjög virk forvarnaraðgerð. Rannsóknir á takmörkun aðgengis sýna að 
takmörkun afgreiðslutíma, fjölda söludaga og sölustaða helst í hendur við minni neyslu og minna tjón 
af völdum hennar. Þá benda niðurstöður rannsókna til þess að einkaríkissala á áfengi dragi úr neyslu 
og tjóni sem af áfengisneyslu hlýst og ef einkasölunni er aflétt aukist heildarneysla áfengis.

Sú breyting á löggjöf sem nú er til umfjöllunar á Alþingi þ.e. afnám ríkiseinkasölunnar, að smásala 
verði að ákveðnu marki frjáls og að heimilt verði að auglýsa áfengi með takmörkunum er í andstöðu 
við þá stefnumörkun sem hið opinbera hefur fylgt síðustu áratugi er varðar lýðheilsu, áfengis- og 
vímuvarnir.

Svæðisstjóri Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sendi heilbrigðisráðherra nýverið 
bréf þar sem hún hvatti til þess að Íslendingar héldu fast við stefnu sína um ríkiseinkasölu enda dregur 
slíkt fyrirkomulag 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 á Íslandi.

Stefna stjórnvalda í lýðheilsu, áfengis- og vímuvörnum síðustu áratugi hefur skilað góðum árangri. 
Rannsóknamiðstöðin Rannsóknir & greining hefur frá árinu 1992 rannsakað vímuefnaneyslu 
framhaldsskólanema hér á landi og sýna niðurstöðurnar hve öflugt forvarnarstarf hefur verið rekið 
undanfarin ár meðal nemenda í efstu bekkjum grunnskóla á Íslandi. Árangurinn hefur verið einstakur 
og hefur vímuefnaneysla ungmenna á þessum aldri dregist margfalt saman frá upphafi mælinga og er 
með því lægsta sem gerist í hinum vestræna heimi.

Miklir hagsmunir felast í árangri síðustu ára og tilslakanir í áfengismálum eru til þess fallnar að draga 
úr þeim árangri. Þá er ekki hægt að reikna með að auknar forvarnir geti bætt upp neikvæðar 
afleiðingar tilslakanna í áfengismálum og afnáms eins öflugasta stýrikerfis til að draga úr heildarneyslu 
áfengis og þar með skaða í samfélaginu.

Mikilvægt er að við alla ákvarðanatöku stjórnvalda er varðar lýðheilsu, áfengis- og vímuvarnir að



lýðheilsusjónarmið séu höfð að leiðarljósi ásamt bestu þekkingu á virkum og árangursríkum 
aðgerðum.

Ýtarefni:

Stefna í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 (2013):
https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur-2014/Stefna-i-afengis--og-vimuvornum-
desember-2013.pdf

Samantekt Embætti landlæknis, gerð í október 2014 um rannsóknarskýrslur um áfengi, neyslumynstur 
áfengis og gagnreyndar aðgerðir til að draga úr eða sporna við skaðlegum áhrifum áfengis: 
http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1137.pdf

Leiðbeiningar frá Evrópuskrifstofu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um hvaða aðgerðir eru 
árangursríkar í áfengisvörnum -  Handbook for action to reduce alcohol-related harm (2009): 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2009/handbook- 
for-action-to-reduce-alcohol-related-harm-2009

Alþjóðleg áætlun WHO til að draga úr skaðlegri áfengisneyslu - The Global Strategy to Reduce the 
harmful use of Alcohol (2010): http://www.who.int/substance abuse/activities/gsrhua/en/

Aðgerðaáætlun Evrópuskrifstofu WHO til að draga úr skaðlegri áfengisneyslu 2012- 2020 - European 
action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020: 
http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0008/178163/E96726.pdf

(See attached file: Letter from Dr Zsuzsanna Jakab Regional Director WHO EURO 
28.02.2017.pdf)
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Mr Óttarr Proppé 
Minister of Health 
Ministry of Welfare 
Hafnarhusinu vid Tryggvagotu 
Reykjavik 150 
Iceland

Our reference: 
Notre rélérence. 
Unser Zeichen: 
Cm. Harn HOMep:

Your relerence: 
Votre rétérence: 
Ihr Zeichen:
Ha Baui h o m b p :

Dear Sir,
The Icelandic alcohol retail monopoly

We at the WHO Regional Offíce for Europe have followed the discussion in your Parliament 
regarding the proposal to abolish the alcohol retail monopoly with concem.

Recent publications have indicated that alcohol consumption is at a very low level in Iceiand 
compared to the European average, both among the adult population and among young people, with 
low levels of alcohol-attributable harm. Indeed, among the Nordic countries, Iceland has the lowest 
levels of total per capita alcohol consumption and alcohol-attributable mortality. Importantly, a 
decreasing trend in alcohol consumption is evident among young people aged 1 5 - 1 6  years based on 
surveys conducted over the past 18 years, where the prevalence of reported drunkenness in the past 30 
days decreased from 42% in 1998 to 6% in 2016.

I believe that a significant reason for the low levels of consumption and harm in Iceland is the alcohol 
retail monopoly. The monopoly limits availability, preventing young people below the legal minimum 
purchase age from obtaining alcohol. In addition, the limited opening hours, restricted number of 
outlets, and ban on volume discounts and advertising are all part of a comprehensive strategy to 
reduce the harmful use of alcohol. The evidence for the effectiveness of reduced availability is robust, 
and therefore taking action in this policy area is strongly recommended in the WHO European action 
plan to reduce the hartnfid use ofalcohol 2012-2020.

The WHO European action plan encourages countries to preserve alcohol retail monopolies if they 
exist. There are no recent examples of countries that have established a state alcohol monopoly, and if 
the retail monopoly is abolished in Iceland, it is very unlikely that itcould be re-established in the 
future. According to national survey data, alcohol retail monopolies in the Nordic countries are highly 
supported by the public, and the negative effects on public health should be carefully considered 
before a decision is taken to abolish the monopoly. While increasing availability will likely increase 
consumption and harm among the population as a whole, young people and heavy drinkers will be 
particularly affected.
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The WHO Regional Office for Europe is deeply concemed about the iikely negative consequences for 
public health in Iceland, should the alcohol retail monopoly be abolished. Therefore, we encourage 
you to take health and social issues into account before making a decision.

WHO will be happy to discuss the above with you, and please let me know if we can assist with 
further information.

Yours sincerely,

Dr Zsuzsanna Jakab 
Regional Director

Copy for information to:

Mr Gudlaugur Thór Thórdarson, Minister for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Raudararstigur 25 
Reykjavik 105, Iceland

Ms Asthildur Knútsdóttir. Special Advisor, Department of Quality and Prevention, Ministry o f  Welfare 
Hafnarhusinu vid Tryggvagotu, Reykjavik IS-150, Iceland

H.E. Mr Högni S. Kristjánsson, Ambassador, Permanent Mission o f Iceland to the United Nations Office and other 
intemational organizations in Geneva, Avenue Blanc 4 9 ,6th floor, Case postale 86, Geneva 20 C H -1211 
Switzerland

H.E. Mr Benedikt Bjarki Jónsson, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy o f  Iceland 
Strandgade 89, Copenhagen K 1401, Denmark
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