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Umsögn Lögreglustjórafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og 
fíkniefni nr. 65/1974 (afglæpavæðing neysluskammta) -  Þingskjal 1193  -  714. mál.

Lögreglustjórafélag íslands telur einsýnt að fíkniefnaneysla ungmenna muni aukast og viðhorf þeirra 
til vímuefna verði jákvæðara verði frumvarpið að lögum.

Því hefur verið haldið á lofti að refsing fyrir kaup og vörslu neysluskammta í formi sekta hafi lítil 
varnaðaráhrif en geti hinsvegaraukið á félagslegan vanda þeirra sem neyta fíkniefna. Þykir rétt í þessu 
sambandi að geta þess að hér á landi er ekki rekin hörð refsistefna í þessum málaflokki og minniháttar 
mál leyst með greiðslu sekta.

Tilefni frumvarpsins er sögð sú stefnumörkun stjórnvalda að meðhöndla eigi vanda vímuefnanotenda 
í íslensku samfélagi í heilbrigðiskerfinu fremur en dómskerfinu. Því getur lögreglustjórafélagið verið 
sammála.

Hér ber fyrst og síðast að hafa hagsmuni barna og unglinga að leiðarljósi.

þeir sem munu græða mest á boðuðum breytingum eru fíkniefnaframleiðendur og fíkniefnasalar. Þeir 
munu nýta allra leiða til frekari athafna verði frumvarp þetta að lögum.

í desember 2013 gaf velferðarráðuneytið út stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 þar sem 
yfirmarkmiðin voru:

• 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.
• Að tryggja aðgengi fólks, sem á í vanda vegna misnotkunar eða ávana, að samfelldri og 

samþættri þjónustu sem bygggist á bestu þekkingu og kröfum um gæði.
• Að draga úr skaða og fjölda dauðsfalla vegna eigin neyslu eða annarra á áfengi eða öðrum 

vímugjöfum.

Erfitt að sjá að horft hafi verið til allra framangreindra markmiða við gerð frumvarpsins. 

Lögreglustjórafélag íslands getur ekki stutt frumvarpið.

Sjá jafnframt umsögn Lögreglustjórafélags íslands, dags. 18. nóvember 2019, vegna þingskjals 23 -  
23. mál.

Fyrir hönd Lögreglustjórafélags íslands,
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