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Høringsuttalelse til Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven)  

– åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv. 

 

 
Akademikerforbundet vil innledningsvis påpeke at denne sak burde vært drøftet med 

partene i arbeidslivet før lovforslaget ble sendt på høring. Dette ville gitt partene en 

mulighet å danne seg et mer nyansert bilde av temaet før høringsnotatet ble utformet. 

 

Alkoholpolitikk 

I bakgrunnsbeskrivelsen erkjenner regjeringen at tilgjengelighet er det mest effektive 

virkemiddel for å redusere skader fra alkoholbruk. Det drøftes i denne sammenheng ikke 

hvordan dagens reguleringer påvirker skadene samfunnet, familiene og individene må 

bære. Utvidet åpningstid vil medføre økt forbruk, noe som i neste omgang innebærer økte 

belastninger. Økt tilgjengelighet er derfor ikke positivt sett fra et folkehelseperspektiv. 

Denne påstand har bred støtte basert på omfattende forskning. 

 

Akademikerforbundet er mindre kritisk til argumentet om å holde åpent på valgdager og 

ved folkeavstemming, da disse dagene i mindre grad er knyttet til de periodene der 

alkoholkonsumet er høyt. 

 

Bedriftsøkonomisk vurdering 

Ut fra et bedriftsøkonomisk perspektiv, har Akademikerforbundet en klar formening at 

åpningstidene vil slå negativt ut for Vinmonopolet. Økning i det totale salget vil være 

marginal. Noe av salget på disse dagene vil tas fra andre dager. Lønnskostnadene vil øke, 

lønnen til den enkelte vil også være høyere på disse dagene enn normalt. Butikken må 

dessuten ta høyde for å styrke bemanningen på julaften og nyttårsaften, sammenholdt med 

”normalbemanning” tidligere dager i uken. 

 

Endringer i tariffavtalen - forhandlinger 

Akademikerforbundets medlemmer ansatt ved Vinmonopolet har i dag har tariffestet fri 

på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften. En eventuell lovendring innebærer at 

hovedtariffavtalen må reforhandles. Akademikerforbundet vil da fremme krav om 
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kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Det må tas høyde for økte personalkostnader ved 

en eventuell lovendring.  

 

Tidspunkt for utlevering - distribusjon i regi av Posten eller andre 

distribusjonsselskap 

Tidspunkt for utlevering bør fortsatt primært følge Vinmonopolets åpningstider. 

Subsidiært kan det vurderes å følge salgstidene for øl. Denne løsningen vil dempe 

eventuelt krav om utvidede åpningstider ved Vinmonopolets utsalgssteder. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Akademikerforbundet 

 

       
Alfred Sørbø       Astrid Tideman Sørland 

forbundsleder       generalsekretær 


