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Unios høringssvar til forslag om endring av alkoholloven, åpningstider for salg av
alkoholholdig drikk

Unlo viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 27. januar 2014, der det foreslås

endringer i alkoholloven knyttet til åpningstider for salg av alkoholholdig drikk. Nedenfor følger Unios syn

på forslagene.

Unio vil understreke at bevillingsordningene for omsetting av alkohol i kombinasjon med

åpningstidsreguleringer, er sentrale virkemiddel i den nasjonale alkoholpolitikken. Som departementet

selv skriver i sitt høringsbrev, er «begrensninger i tilgjengeligheten av de mest effektive virkemidlene for å

redusere skader fra alkoholbruk». Forskning viser at økt tilgjengelighet medfører økt forbruk av alkohol.

Økt tilgjengelighet vil derfor være negativt sett fra et folkehelseperspektiv. Spesielt i forbindelse med

høytider som jul, nyttår og påske hvor vi vet at det konsumeres mye alkohol, vil Økt tilgjengelighet kunne

gi uheldige helsepolitiske og sosialpolitiske konsekvenser. Unio vil derfor være kritiske til å åpne for at

Vinmonopolet kan ha åpent jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

Unio er mindre kritiske til å holde åpent på valgdager og ved folkeavstemming, da disse dagene i mindre

grad er knyttet til høytider der alkoholkonsumet er høyt.

Når det gjelder distribusjon og utlevering av alkoholholdig drikk i regi av Posten eller andre

distribusjonsselskap mener Unio at tidspunkt for utlevering fortsatt bør følge Vinmonopolets åpningstider.

Subsidiært kan det vurderes å følge salgstidene for øl i butikk.
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Avstutningsvis vil Unio påpeke det uheldige ved at HOD ikke involverte berørte parter tilstrekkelig i forkant

av at denne saken ble sendt på hØring. Unio vil vise til at de ansatte ved Vinmonopolet i dag har tariffestet

fri på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.
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