Til Sundheds- og Ældreministeriet
SSP-Samrådet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om
forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år
(Flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen og
tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen)

SSP-Samrådet takker for muligheden for at kommentere og afgive høringssvar på ovennævnte lovforslag.
SSP-Samrådet har følgende bemærkninger til det fremsatte lovforslag:
SSP-Samrådet er enig i Regeringens opfattelse af, at det til trods af forbuddet mod at
sælge tobak og spiritus til personer under 18 år og alkohol til børn under 16 år, er relativt
nemt for børn og unge at købe alkohol og tobak i detailhandlen, da der ikke sker tilstrækkelig ID-kontrol ved købet. Der er således et klart behov for at styrke kontrolindsatsen, således at loven og intentionerne med loven overholdes.
SSP-Samrådet bakker op om, at Sikkerhedsstyrelsen får til opgave at føre tilsyn med overholdelsen af forbuddet om salg af alkohol og tobak til personer under henholdsvis 16 og
18 år, såfremt dette ikke medfører, at det lokale politi afholder sig fra at lave lokale kontroller. Det er SSP-Samrådets indtryk, at den lokale kontrol, som foregår i et samarbejde
mellem det lokale SSP-samarbejde, og i særlig grad politiet har den bedste effekt.
Sikkerhedsstyrelsens kontrolfunktion vil være et positivt ekstra tiltag. Det er dog væsentligt, at der i den sammenhæng afsættes tilstrækkelige ressourcer til opgaven. At afsætte
1.3 årsværk i til opgaven i Sikkerhedsstyrelsen, vil efter SSP-Samrådets opfattelse ikke
være tilstrækkeligt til at løse en kontrolopgave, der drejer sig om at overvåge om salget
rent faktisk finder sted, på trods af omfattende skiltning og instruktion af medarbejdere.
Der bør afsættes de nødvendige ressourcer til at varetage kontrolbesøg på baggrund af
anmeldelser fra borgere og offentlige myndigheder.
SSP-Samrådet har erfaret, at der også sker salg af alkohol over nettet via dagligvarebutikkernes netbutikker. I den sammenhæng spørges og kontrolleres der angiveligt ikke for alder. En øget forebyggelsesindsats med kontrol bør således også give mulighed for at kontrollere netsalg. Dette kan formodentlig lade sig gøre med tekniske krav i forbindelse med
selve betalingen på nettet.
SSP-Samrådet bakker op om at hæve bødestørrelser ved overtrædelser af loven, jf forslaget. SSP-Samrådet vil dog anbefale, at der i sidste instans ved alvorlige og gentagne overtrædelser indføres en sanktionsmulighed for at fratage butikken retten til at sælge alkohol
og tobak.
SSP-Samrådet anbefaler, at man undersøger forskellige tekniske løsninger. Det kunne fx
være, at alt køb af alkohol og tobak skal betales med kort eller lignende som sikrer, at personen der køber har den rigtige alder.
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SSP-Samrådet vil endvidere anbefale, at der indføres et fast krav om, at der altid skal vises
ID ved køb af alkohol og tobak uanset alder. På denne måde vil man kunne sikre sig en
bedre kultur for kassemedarbejdere til at afkræve ID.
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