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Høring av forslaglii endringeri tobakksskadeloven

Viviser tilHelse-og omsorgsdepartementetsbrevav13.januar2012medvedlegg.

Justis-og beredskapsdepartementetharfølgendemerknader:

Generelt
Justis-og beredskapsdepartementetstøtteri hovedsakforslagenei høringsnotatet.VI
legger tilgrunnat måletmed endringsforslagenei tobakkskadelovenførstog fremster
å hindreatbarnog unge begynnerå bruketobakk,herunderforebyggehelseskader
ved brukavtobakk,og åforebyggeatmanutsettesforpassivrøyking.Justis-og
beredskapsdepartementeter enig i atdetteer et viktigformålsom kreveren bred,
helhetlig innsatsfrafleremyndighetersside.Vi legger derforvektpå atogså politiet
skalbidrai et sliktforebyggendearbeid.Selvom dette ikkespesifiktberører
kriminalitetsspørsmål,er det i denneforbindelsegrunniii åpeke på atdet utfraden
ktumskapmanharom sammenhengenmellomtobakksrøykingog senere misbrukav
cannabis,er mye å hente på å hindretidligtobakksrøykingblantbarnog unge.

Inuføringav kommund bevillingsordningfor salg av tobakk
Justis-og beredskapsdepartementetstøtterforslagetom innføringaven kommunal
bevillingsordningfor salg avtobakksvarersom tfltakfor åfå tilbedre overholdelseav
aldersgrensenforkjøpavtobakk.Underszkelserviserat 70%avdagensrøykere
begynteførfylte20 år.Gjennomsnittligdebutaldervarifølge Tal om tobakk 1973 - 2009
ca. 16 årtil tross forforbudetom å selge tobakktilpersonerunder18 år.De som oppgir
å røyke avog tilhadde en litthøyere debutalder.Undersøkelser,bLa.fra1999,viste at
75 %av dentobakkensom ble forbruktav 13-17-åringeneble kjøptavde mindreårige
selv. 70 %avdemble aldrispurtom legitimasjonnårde forsøkteå kjøpetobakk.Bare
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halvparten hadde opplevdnoen gang å blinektet kjøp.

Vi mener dette gir god grunn til å innføre en bevillingsordningfor salg av tobakk. En
bevillingsordningvilkunne bidra til å begrense antall utsalgssteder og derigjennom
minske filgjengelighetentil tobakk. Når det også legges opp til hjemmel til å kunne
inndra bevillingenved overtredelse, er det grunn til å anta at utsalgsstedene vil
innskjerpe kontroll med aldersgrensen når unge kjøper tobakk.

På bakgrann av Helsedirektoratets forslag til bevillingsordningdrøfter Helse-og
omsorgsdepartementet hvilke typer utsalgssteder som skal kunne omfattes av
bevillingsorclningen.Helse-og omsorgsdepartementet foreslår at det fickeskal være
noen begrensninger 1hvilke typer utsalgssteder som skal kunne få slik salgsbevilling.
Dette berører spørsmålet om bruk avvandelsattest for dem som søker bevilling.Ifølge
HeIsedirektoratet finnes det mellom 15000og 18000utsalgssteder for tobakksvarer.
Det er i dag ingen begrensninger i hvilke typer utsalgssteder som kan selge
tobalrksvarer, ulikt utsalgsstedene for alkoholmed inntil 4,7volumprosent alkohol.BLa.
kan ikke kiosker og bensinstasjoner få salgsbevillingfor alkoholholdig drikk.
Begrunnelsen for dette følger av alkohollovensformål om å begrense bruk av alkohoLI
2009var det ca. 4 000dagligvareforretninger og ca. 4 200kommunale salgsbevillinger
for alkoholholdigdrikk med inntil 4,7volurnprosentalkohol.

Innfering av ordning med vandelsattest
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det i forbindelse med bevillinginnføres en
ordning med vandelsattest, også for dem som 1dag selger tobakk. Selvom det fra
departementets side foreslås at bevillingenskal gjelde inntil den av en eller annen
grunn opphører, vil dette innebære et betydelig merarbeid for politlet I tillegg kommer
arbeidet med vandelsattester for nye bevillingshaveresamt arbeidet i forbindelse med
eventuell fornying av bevillingved bl.a. inndragning etc. I avsnittet om økonomiske og
administrativekonsekvenser er ildre spørsmålet om merarbeid for politiet og ressurser
i den sammenheng tatt opp, og må således utredes nærmere. Selvom forslag om
vandelsattest for bevillingshaverekan synes formålstjenlig,bLa.for å luke ut useriøse
aktører, herunder å hindre ulovligomsetning av smuglervarer, mener vi at de
økonomiske og administrativekonsekvensene må utredes nærmere før vi kan slutte oss
til forslaget.

Heving av aldersgrensen for kjøp og salg av tobakk
I hørin.gsnotatet drøftes kort aldersgrensen for kjøper og selger av tobakk Justis- og
beredskapsdepartementet noterer seg at Helsedirektoratet i en rapport fra 2008har
foreslått å heve aldersgrensen for begge grupper til 20 år. Mer enn halvparten av
dagens røykere og eks-røykere begynte å røyke dagligfør de fylte 18 år, og
ytterligere én avfem da de var 18 og 19 år. Det kan være gode grunner til å mene at en
aldersgrense på 20 år for kjøp av tobakk vilforebygge mer effektivtenn en grense på
18 år, Imidlertid kan dette være for sterke inngrep i personlige valg, sett hen til at man
kan kjøpe alkoholfra fylte 18 år. Dessuten er aldersgrense for kjøper også 18 år i de
andre nordiske landene. Dette taler for at aldersgrensen på 18 år beholdes for kjøp av
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tobakk.Hvoreffektivaldersgrensener, avhengerogså avhvorgodtkontrollordningene
gjennomføres.I denne sammenhengkan ogsåpolitirådeneIkommuneneha en
forebyggenderollesfA at ordningengjennomførespå en god måteved atkommunale
myndigheter,næringslivetog politietsamarbeideromtiltak.Vivil dessutenanbefaleat
det innføresen ordningpåliklinjesomved salgavalkohol,ved atkjøperavtobakkmå
legitimereseg nårvedkommendeerunder23 år.Dettevilkunnerette oppnoen av
de vanskeligheteneved overholdelseavaldersgrensenmanser nårselger er omtrenti
sammealdersgruppesom kjøperavtobakk,jf.punkt3.3i høringsnotatet
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