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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 a f áfengi og tóbaki, 
með síðari breytingum (smásala áfengis). Þingskjal 165-106 máL

Umsögn þessi er samhljóma umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem send var allsherjar- og 
menntamálanefnd Alþingis þann 9. febrúar 2016.

í frumvarpi og greinargerð sem nú liggur fyrir kemur fram að tekið hefúr verið að einhverju leyti 
undir ýmsar umsagnir stofnana og samtaka sem fela í sér rök gegn því að umrætt frumvarp nái fram 
að ganga.

Velferðarsvið ítrekar fyrri ábendingar um að starfsmenn í stórmörkuðum eru oft mjög ungir. I 22. gr. 
frumvarpsins kemur fram að starfsmenn sem afgreiða áfengi megi ekki vera yngri en 18 ára. Það að 
heimila 18 ára einstaklingi að afgreiða áfengi felur meðal annars í sér þá ábyrgð að óska eftir að allir 
sýni skilríki við kaup á áfengi til að sanna aldur sinn. Ennfremur getur orðið ákveðinn 
félagaþrýstingur þar sem svo ungu fólki er gert að selja ekki nánast hópi jafhaldra sinna áfengi.

í  28. gr. kemur m.a. fram að auka á fjármagn til lýðheilsusjóðs úr 1% í 5% og aukin áhersla er á 
forvamaverkefni á sviði áfengisvama næstu tvö ár eftir samþykkt fmmvarpsins. Þó fjármagn til 
lýðheilsusjóðs verði aukið er hætta á að það muni ekki vega upp á móti þeim afleiðingum sem ffjáls 
verslun með áfengi og tóbak kann að hafa á lýðheilsu Islendinga.

í greinargerð sem fylgir frumvarpinu kemur eftirfarandi fram:

„ Helstu álitaefnin sem upp komu sneru að því að frumvarpið fceli í sér aukið aðgengi að áfengi, sér í 
lagi hjá ungu fólki, og að hið opinbera hagnaðist mikið á rekstri ATVR. Hins vegar kom fram m.a. 
við athugun rannsókna sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur birt um skaðaminnkun 
áfengisneyslu, að verð hefur helmingi meiri áhrif á neyslu áfengis en aðgengi. Einnig var bent á að 
einkaaðilar væru líklegri til að virða strangt söluferli áfengis til að verja rekstur sinn og að helstu 
áherslur í lýðheilsumálum ættu að snúast um að hjálpa þeim sem eru hvað lengst leiddir “■

Ekki verður séð að þetta stangist á við það sem fram kemur í fyrri í umsögn sviðsins um að aukið 
aðgengi auki áfengisneyslu. Vitað er að margir samverkandi þættir hafa áhrif á aukna áfengisneyslu 
þar sem aðgengi er oft nefnt sem einn stærsti þátturinn auk vöruverðs.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar telur að umræddar breytingar á frumvarpinu séu ekki þess eðlis að 
þær breyti fyrri afstöðu sviðsins og ítrekar þær athugasemdir sem fram koma í fyrri umsögn. A 
grundvelli hagsmuna bama og ungs fólks og þess árangurs sem náðst hefur í forvamarstarfi á íslandi 
telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar mikilvægt að framangreint frumvarp nái ekki fram að ganga og



að hagsmunir bam a og ungs fólks verði ekki látnir víkja fyrir hugmyndum um viðskiptafrelsi. Vakin 
er athygli á að Alþingi hefur lögfest samning Sameinuðu þjóðanna um rétti bamsins sbr. lög nr. 
19/2013 en í 3. gr. samningsins er sérstaklega kveðið á um skyldu löggjafarstofnana að setja það í 
forgang það sem bam i er fyrir bestu.
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