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Justus Hansen 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om alkoholholdige drikke.  

(Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde)  

(1. behandling) 

 

Demokraterne er ikke begejstret for store dele af denne lov om alkoholholdige drikke. Loven 

indskrænker borgernes frihed, og en del af tiltagene på forbudsområdet vil ikke have den store 

effekt ud over at genere lovlydige borgere og virksomheder.  

 

Der er således mange ting i lovforslaget som Demokraterne vil have lavet om. Og derfor er vi da 

glade for, at der indtil videre netop er tale om et forslag. 

 

Men lad mig starte med at fortælle, hvad vi er tilfredse med. Vi er meget tilfredse med, at 

udskænkningssteder med dette forslag får lov til at holde længere åbent. Vi har noteret os, at 

dette tiltag bliver støttet af Politiet. Omvendt har vi noteret os, at udskænkningsbranchen er 

utilfredse. Her er vi nødt til at sige, at det er helt op til branchen selv om de vil benytte sig af 

muligheden for at udvide åbningstiderne. Demokraterne er glade for, at muligheden er til stede, 

da det øger friheden for den enkelte aktør. 

 

Herudover synes vi, at det er en god idé at oprette et bevillingsnævn, der skal træffe afgørelse om 

tildeling af alkoholbevillinger. Men vi mener at den foreslåede sammensætning er forkert. Vi 

mener, at der bør være flere repræsentanter fra branchen, og vi mener ikke, at der behøver at 

være to kommunalbestyrelsesmedlemmer. Et medlem må være rigeligt. 

 

Med hensyn til idéen om at afskærme alkoholen i butikkerne, så synes vi rent ud sagt, at det er 

noget pjat. Det vil koste penge for butikkerne, hvilket vil medføre prisstigninger. Lad os droppe 

den idé med det samme. 

 

Lad os hellere give borgere og butikker bedre muligheder for at bestemme. Vi foreslår derfor, at 

butikkerne kan sælge alkohol i hele deres åbningstid – der skal ikke være nogen restriktioner. På 

den måde slipper både butikker og borgere for en masse besvær. Her vil nogen nok pointere, at 

en sådan frihed er mere end visse borgere kan håndtere. Lad det derfor være sagt med det 

samme; Demokraterne har stor tiltro til vores befolkning. Vi tror ikke, at der vil blive skabt flere 

alkoholikere og mere omsorgssvigt af børn, fordi vi giver folk frihed til at købe alkohol når de 

vil. 

 

Man skal huske på, at alkoholisme er en sygdom, og alkoholikeren skal nok få fat på sin alkohol 

uanset om butikken har åbent eller ej. De foreslåede restriktioner har derfor ikke Demokraternes 
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opbakning. 

 

Forslaget om at gøre det forbudt at reklamere for alkoholprodukter støtter vi heller ikke. Vi 

betragter det som en indgriben i butikkerne ret til at bestemme, hvad de vil reklamere for, og det 

ønsker vi ikke. Herudover vil forbuddet have en meget begrænset effekt, da vi jo ikke kan 

pålægge andre lande at indføre et lignende forbud. Borgerne her i landet vil derfor stadig kunne 

se reklamer og markedsføring for alkohol på internettet og på udenlandske tv-kanaler. 

 

Som det kan ses og høres, så forestår der fortsat meget arbejde med nærværende lov. 

Demokraterne vil derfor allerede nu foreslå, at 2. og 3. behandling bliver udskudt til 

Efterårssamlingen 2017, så Sundhedsudvalget kan få god tid til at indkalde relevante parter til 

høring. 

 

Med disse bemærkningen henvises lovforslaget til videre behandling i Sundhedsudvalget. 

 

 

 

 

 


