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Efni: Umsögn Kópavogsbæjar um frumvarp til breytinga á lögum um ávana- og fíkniefni 
(neyslurými) 328. mál

Kópavogsbær tekur undir þau sjónarmið sem koma fram í ofangreindu frumvarpi að þörf sé 
fyrir valkosti eins og neyslurými fyrir einstaklinga sem neyta ávana- og fíkniefna í æð til að 
lágmarka áhættu og skaða af áframhaldandi notkun. Þá sé mikilvægt að jafnframt séu þeim 
sem úrræðið sækja tryggð heilbrigðisþjónusta og félagsleg ráðgjöf.

í frumvarpinu er lagt til að það verði á hendi sveitarfélaga að sækja um leyfi til þess að setja á 
laggirnar og starfrækja, eða fela félagasamtökum að starfrækja neyslurými.

Um tilgang og nauðsyn lagasetningarinnar segir í frumvarpinu:
„ Á  undanförnum árum hefur hugmyndafræðin um skaðaminnkun þróast og orðið útbreiddari. 
Líkt og kom fram  í skýrslu heilbrigðisráðherra, um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum  
afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna 
og félagslegum  réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í heild, ríkti samstaða um 
það innan starfshópsins sem vann skýrsluna að líta ætti á vanda neytenda ávana- og fíkniefna  
í íslensku sam félagi sem heilbriaðisvandamál frem ur en viðfangsefni lögreglu og 
refsivörslukerfisins, að neytendur í vanda væru fyrst og frem st siúklingar en ekki 
afbrotam enn."

\ frumvarpinu er þetta stef svo endurtekið, þ.e. að neysla ávana- og fíkniefna er 
heilbrigðisvandamál. Þykir Kópavogsbæ því vanta með frumvarpinu allan rökstuðning fyrir 
þeirri leið sem mælst er til að verði farin sem er sú að sveitarfélögin stofni og reki 
neyslurýmin. Neyslurými krefjast starfsfólks, þekkingar og aðbúnaðar sem finnast á 
heilsugæslu og sjúkrahúsum landsins. Kópavogsbær telur að betur fari á að slík úrræði 
tengist heilbrigðisstofnunum og unnið sé að því með markvissum hætti að að eyða 
fordómum, minnka þröskulda og auðvelda aðgengi þessa viðkvæma hóps að 
heilbrigðisþjónustu. Líta má t.d. til Frakklands þar sem sækja má slíkt úrræði á sjúkrahús og er 
þá sérinngangur fyrir þá sem úrræðið sækja. Þá má vissulega auka starfstarf 
heilbrigðisstofnanna og félagsþjónustu sveitarfélagna um að bæta hag þeirra sem glíma við 
fíknivanda.



Kópavogsbær
Digranesvegur 1 
200 Kópavogur 
Sími 441 0000 
kopavogur.is

Að lokum bendir Kópavogsbær á að við mat á áhrifum frumvarpsins er tekið svo til orða: 
„Beinn kostnaður stjórnvalda er óverulegur og hlýst a f leyfisveitingum embættis landlæknis og 
eftirliti þess, enda er ekki gert rá ð fyrir að frum varpið hafi áhrif á stjórnsýslu ríkisins." Fyrirséð 
er að rekstur neyslurýmis á vegum sveitarfélagana mun hafa í för með sér umtalsverðan 
kostnað fyrir sveitarfélagið. Með frumvarpinu skortir allar upplýsingar um hvort ríkisstjórnin 
muni styrkja slík úrræði með einhverjum hætti í fjárlögum en með hliðsjón af tilvitnun hér að 
framan virðast höfundar frumvarpsins ekki ráð fyrir kostnaðarframlagi frá ríkinu.

Að mati Kópavogsbæjar er það hagur samfélagsins ef hægt er að koma í veg fyrir sýkingar, 
smit og veikindi þeirra sem háðir eru vímuefnum og þeim sé tryggt umhverfi þar sem hægt er 
að veita þeim nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og sálgæslu. Kópavogsbær telur að slíkt úrræði 
þurfi að vera rekið í tengslum við aðra heilbrigðisþjónustu og vera fjármagnað úr ríkissjóði. 
Öðru vísi verði ekki hægt að koma þessu mikilvæga úrræði á laggirnar.
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