
Styret

A/S Vinmonopoiet

Høringom endringI alkoholloven—åpningsdagerfor salgav alkohol

Ansatte representantenelVinmonopolets styre, Turid Sundsetvikog Helge Storvik, baserer
sin uttalelse om høringsnotatet på de innsp111FKVhar gitt til LO.

Siden 1930 har ansattelVinmonopolet vært omfattet av en kollektiv tariffavtale som så
langt har vært basert på åpningstider Stortingert har fastsatt. Påske-,pinse-, jul- og
nyttårsaften er tariffestede fridager for de ansatte. Dette er ogsåbeskrevet 1høringsnotatet.
Som en konsekvensav at arbeidstiden er hjemlet i tariffavtalen, er det bare tarlffpartene
som ved en tariffrevisjon eventuelt kan endre på disse—og da under forutsetning av
enighet.

Etter vår mening vil det ikke kunne forventes at det å åpne for salgpå høytidsaftener vil
bldra til at ataten tjener mer penger. Det vil bare bli en omfordeling av hvilke dager
publikum handler på. Av samme grunn har vl heller ikke forventninger om at man ved en slik
endringfår bukt med alle deltidskontraktene somflorer i bedriftens mange butikker.

VI går klart I mot departementets forslagom endringav
alkohollovens§ 2-5 andre ledd, § 3-4 tredje ledd og § 3-7 tredje
ledd.

Forslagenetil lovendringer som Helseog omsorgsdepartementet har fremmetidette
høringsnotatet, er for øvrig ikke av ny dato. Nøyaktigsamme lovforslagble fremmeti
Stortinget vinteren/våren 2011, og da som mindretallsforslagfra Høyre og
FremskrIttspartietsmedlemmer 1Helse-og omsorgskomiteeniforbindelse med komiteens
behandlingav Prop.48 L(2010-2011) EndringerI lov om omsetning av alkoholholdigdrikk
m.v. og lov om AktieselskapetVinmonopolet. Forslagenefra Høyre og Fremskrittspartlet ble
Imidlertid nedstemt I Stortinget. Det var for øvrignåværende helse-ogomsorgsministerBent
Høie som var saksordførerda saken ble behandlet 1komiteen, jf. Innst. 267 L(2010-2011).

Frem til 1dag har det vært tverrpolitisk enighet om at A/S Vinmonopolet er etablert som et
sosialpolitiskvirkemiddel med formål å opprettholde en god kontroll med alder, langIng,rus
osv. Det har aldri vært meningen at Vinmonopolet skaldriftes på samme måte som en vanlig
dagligvarebutikkmht. åpningstider og tilgjengelighet.Vinmonopolet er en faghandel som
skalmestre balansen med å "selge minst mulig" på en kostnadseffektiv måte pg som også
skalgi viktige Inntekter til elerne, som er staten. Det er politikerne som til enhver tid glr disse



rammevilkårene.Vi kanikkeseat det er behovfor denendringensomHelse—og
omsorgsdepartementetherønskerå gjennomføre.

Bedriftensansattebesitteren megethøyognødvendigkompetansesomfølgeavde regler
somer knyttettil denspesielleoppgavenVinmonopolethar i det norskesamfunnet.Alle
undersøkeiserviserat Vinmonopoletskårerhøytpåserviceogkundetlifredshet.Dette
ønsker viskalfortsette,ogdainnenforde rammevilkårenesomgjelderi dag.

Vi spørossom detvirkeliger Vinmonopoletsoppgaveå øketilgjengelighetenfor de få som
ønskerå drikketil »alledøgnetstider"?Vitar avstandfra en slikuansvarligmåteå sette
rammebetingelser for et alkoholpoRtiskvirkemiddelsomVinmonopoleter ogfortsattbør
være.Somrepresentanterfor ansattei Vinmonopoletvil ikkevi støtteenslikutvikling.

Vedtaslovenslikdet er foreslåttfra HøyreogFremskrittspartietvilmanpolitiskværemed
påå alminneliggjøreVinmonopoletsomenordinærdagligvarehandel.StortingetvedtokI sin
tid å oppretteA/SVinmonopoletmedbakgrunni at det definitivtikkeskulleværeet
alminneligsalgsorgan,menut fra et sosialpolitiskhensynom at Vinmonopoletskulledrive
kontrollertsaigaven lovligvare.Rammenefor salgetblegittviapolitiskevedtakder bl.a.
høytidsaftenerskullevernesfor salg.Vedå sineltil å tenkeialkoholpolitiskebanersierman
ogsåneltil Vinmonopoletsominstitusjon.

Vi viservideretil Sverigesomharstrengerealkohollovenni Norge.Systembolagetoperer
bl.a.medaldersgrenserpå 20 år for salgavpilsmedstyrke3.5%. Handelslekkasjentil
SverigehandlerIkkeomåpningstider,menomNorgeshøyepolprisergrunnet
avgiftssystemet.

I verdensstørsteogmestliberale" demokrati,USA;er alkohollovenevelsåstrengesom
Norge,meden aldersgrenseø 21 år forkjøpogsalgavalkoholholdigdrikke.Det samme
gjelderi Canada.

Uvsstildrikking—somIkkeer knyttetopptil alkoholisme-kosterdet norskesamfunnet

mellom16 og18 milliarderkroner i året,ogdaholdesannenrusavhengighetutenfordisse
tallene.

Trendenei samfunnetviserøkte utfordringermht.rus—ogsåinnenforden politiske
virkeligheten.Desammepolitikernesomviløkebevilgningenetil rusomsorgen,viløke
tilgjengelighetenfor å handiealkohol.Hvorer logikkenIslikpolitikk?Ettervåroppfatninger
ikkedette åta ansvar,menå skyveansvaretoverpå en uskyldigtredjepartI samfunnetsom
sværtoftevilværebarna.Krisetelefonervilkunnefortelleom hvemsomgjørbrukavdenne
tjenestenvedhøytider.Barnogungeer en sværtstorbrukergruppesomformidierom
famillæreproblemerihøytidenegrunnetrus.Oppgjennomårenehardette værtfokusertpå
gjennomkampanjerprodusertavVinmonopoletogHelsedirektoratet.

Deter ingenopplysningerI høringsnotatetomdeskadevirkningeralkoholenmedfører. Den
alkoholpolitiskedebattener utelatt i høringen,ogi det politiskemiljøetfor øvrig,et miljøvi
for øvrigoppleverat kuner opptattavtlIgjengelighet.I debatterhardetværttatt til ordet
for åpentpå kvelderogvini butikk,noesomettervårmeningvilutradereVinmonopolet
somalkoholpolitiskvirkemiddel.Detteer en megetuheldigutviklingidet norskesamfunn.
Servi påtall fra verdenssamfunnetfortellerdetossomøkonomiskeogmenneskelige
skadevirkninger.Påverdensbasiser skadenepgaalkoholminst2000 milliarderkroner.I



Frankrikeoppgisdet at 43000franskmenndørårliggrunnetalkohol-I Sverigeer
skadevirknIngeneavalkoholanslåtttil ca110milliarderkronereller2.7%avBNP.1USAer
det anslåttå kostesamfunnet1250milliarderkronerog105 000 dørsomfølgeav
alkoholskader.Detteer forsiktigeberegninger.Sermanpåtilsvarendetall fra Norgela Helge
Selpframen beregningfor flere år sidenpåat alkoholskadeneutgjordeca.35 milliarder
kroner.I dagvillebeløpetværtendahøyere.OverlegeHansOlavFekjærhartidligere
beregnetat kostnadeneer mInstdobbeltsåstoresomdet samfunnettar inn1
alkoholavgifter.

Tidspunktfor utlevering

Departementetberom høringsinstansenessynpåomordningenfor utleveringbørendres.
Vi menertidspunktetfor utleverIngavalkoholholdigevarerharen naturligsammenheng
medåpningstidenei Vinmonopoletsbutikker.Helehensiktenmedbestillingsvarermåvære
at de ileggessammerestriksjonerfor utleveringsomomde skulleværthentetut I
Vinmonopolet.I motsattfallv11manfå envridnIngtil merbestillIngssalgsomlett kangi
utleveringtil "alledøgnets"tIder.

Sluttkommentar

Denalkoholpolitiskedebattsyneså væreet Ikketema,ogI høringener denfullstendig
utelatt.Nårdebattener et ikketema er det medpåå undergraveVinmonopoletsomdet
politiskevirkemiddelvl menerdet skalvære.EnalminneliggjøringevVinmonopoletvilpå
siktmedføreen avviklIngavvirksomheten.


