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Høring - forslag til endringer i alkoholloven.

Det vises til høringsnotat av 11. februar 2015 med høringsfrist 24. april 2015.

Bevillingsperioden for kommunale bevillinger - fireársregelen
En overgang til at Vinmonopolets salgsbevilling gis inntil videre vil gi et riktig bilde av hvordan
Vinmonopolets bevillingssituasjon faktisk har fungert over tid. Hovedregelen bør være at
salgsbevillinger gis inntil videre og tidsbegrensning er unntaket. Endringen vil spare både
Vinmonopolet og kommunene for et betydelig merarbeid uten at dette tilfører bevillingsordningen
noen merverdi av betydning i praksis.

Kjøp fra grossist ved bevilling til en enkelt bestemt anledning.
Den viktigste forskjellen dersom det åpnes for at festivaler og lignende med bevilling for en
enkelt anledning kan kjøpe direkte fra grossist, er at det vil gjøre det mulig og attraktivt for
grossistene å gi betydelige innkjøpsrabatter fordi innkjøp og synliggjøring av grossistens
produkter på festivaler og lignende arrangementer vil være en verdifull eksponering med en
betydelig markedsføringsverdi på slike arrangementer som bla har et betydelig innslag av
ungdom. Billige innkjøpspriser vil også gjøre det lønnsomt å kjøpe inn mer enn nødvendig for
arrangementet som gir tilgang til billig alkohol etter at arrangementet er over. l praksis vil det
være forbundet med betydelige vanskeligheter å føre en effektiv kontroll som hindrer at dette
skjer. Kjøp direkte fra grossist vil åpne for at alkohol på bla festivaler kan selges til lave
sponsorpriser som bidrar til at alkoholkonsumet på slike arrangementer vil bli høyere enn det
ellers ville vært ved innkjøp fra Vinmonopolet. All erfaring tilsier at billig alkohol vil øke
konsumet av alkohol på arrangementene.

Arrangører av festivaler arrangementet benytter i stor grad personale som jobber på dugnad
uten erfaring, kontrollsystemer og kompetanse på utøvelse av skjenkevirksomhet. Dette
framkommer også ved at det ikke stilles profesjonelle krav til ledelsen av skjenkevirksomheten
iform av opplæring og kunnskapsprøve. Det er derfor mer naturlig å likestille innkjøp til
bevilling for en enkelt anledning med innkjøp til forbrukere som må kjøpe alkoholen fra
Vinmonopolet.

Vinmonopolet har gode erfaringer med dagens ordning og kan ikke se at det er noen vesentlige
ulemper forbundet med denne. Vi bistår festivalarrangørene med veiledning og service.
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Festivalarrangørene kan når de handler hos oss velge fra hele Vinmonopolets sortiment, i
motsetning til en grossist som kun kan tilby egne produkter..
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