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Vi viser til Arbeids- og  sosialdepartementets høringsnotat av 1. mars  2005,  med høringsfrist
1. mai 2005.

Vi har vurdert de foreslåtte endringene i alkoholforskriften, engrosforskriften og
særavgiftsforskriften, og finner at forslagene i hovedsak representerer gjennomføring av
vedtatte endringer i alkoholloven som ikke særskilt berører.Vinmonopolet.

Vi har  imidlertid følgende merknad til omtalen i høringsnotatets kap. 6 om register med
opplysninger om innehavere av bevillinger etter alkoholloven og over de som kan drive
engrossalg:

I forbindelse med omleggingen fra engrosbevillingssystemet til registreringsordningen vil
Vinmonopolet - i egenskap av monopoldetaljist som skal handle med de fleste grossister
som opererer i markedet - understreke behovet for rask og pålitelig tilgang til
dokumentasjon for at det foreligger rett til  å drive  engrossalg. I dag kreves at grossisten
fremlegger kopi av bevillingsvedtaket før grossistavtale med Vinmonopolet kan inngås.

Det nye registeret over bevillingshavere og over hvem som til enhver tid har rett til å drive
engrossalg vil bli et viktig kontrollredskap og en praktisk viktig dokumentasjonskilde. Vi
slutter oss derfor til departementets uttalelse om at det er behov for at dette registeret
kommer i drift så raskt som mulig, og støtter departementets forslag om at registeret skal
være offentlig tilgjengelig, jf § 8A-5 i engrosforskriften.

Det er i den forbindelse også viktig at registeret legges ut på internett. Direkte tilgang til
registeret for Vinmonopolet vil sannsynligvis kunne erstatte behovet for fremleggelse av
papirdokumentasjon fra grossistene, og gi rask og viktig oppdatering om ev. tilbakekall av
registrering/inndragning av bevilling. Disse praktiske behovene vil ikke bli tilstrekkelig
ivaretatt dersom Vinmonopolet i hvert enkelt tilfelle må kontakte registerfører med
anmodning om opplysninger.
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