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Postboks 8011 Dep. 

0030 OSLO 

 

Att:  

 

 
Deres ref. Vår ref. Dato: 

14/130-  14/473-13   664.0/ELHO Oslo, 28.04.2014 

 

    

 

 

Høring - Endringer i alkoholregelverket - Åpningstider for salg av 

alkoholholdig drikk mv 
 

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 27. januar med høringsnotat, med 

svarfrist 28. april. 

 

Alle departementets forslag gir økt tilgjengelighet til alkohol. Dette står i motsetning til 

dagens regulering, som bygger på at mindre tilgjengelighet gir mindre konsum og dermed 

mindre samfunnsmessige og individuelle skader.  

 

Som det anføres i pkt 5 kan behovet for beskyttelse mot alkoholkonsum være ekstra stort 

knyttet til høytider med langfri. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er uenig i Helse- og 

omsorgsdepartementets videre resonnement, om at å åpne for salg fra Vinmonopolet på 

"aftener" har marginale, alkoholpolitisk konsekvenser fordi dagligvaresalg av øl er tillatt. 

Drikke med høyt alkoholinnhold er i dag strengere regulert ut fra at skadepotensialet her er 

høyere.  

 

På et alkoholpolitisk grunnlag går LO mot de endringsforslag departementet reiser. 

Kostnadene departementet skisserer for sine forslag pkt 6, har i en slik avveining mindre 

betydning. Vi vil likevel bemerke at det reduserte informasjonsbehovet i dagligvarebutikkene 

på stemmedager, nok oppveies av en ekstra opp/nedpakking av alkoholholdige varer i følge 

dagens regulering.  

 

For AS Vinmonopolet er arbeidstidene hjemlet i kollektiv tariffavtale. Det er bare 

tariffpartene som ved enighet kan endre disse. LO vil ikke forskottere eventuelle 

forhandlinger, men påpeke at mindre sammenhengende fritid for ansatte og mer ufrivillig 

deltid kan bli et resultatet av eventuelt endrede åpningstider. Det siste rammer erfaringsmessig 

kvinner.  



  Side 2 av 2 

 

Som nevnt går LO mot de foreslåtte lovendringene. Dagens lov fungerer etter vår vurdering 

godt alkoholpolitisk.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

Saksbeh.: Ellen Horneland 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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