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Høring  vedr. ny forskrift Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet.

Vi har her en bemerkning som gjelder kapittel 5 Testutvalget i høringsnotatet

Det heter her at hver grossist skal få ha et bestemt og likt antall produkter i testkø. Begrunnelsen
for at hver grossist skal få ha et likt antall produkter ligger i at dette vil sikre bedre markedsadgang
for nye produkter fra mindre og nyetablerte  grossister.

Vi registrerer her at det kun snakkes om grossister slik disse er definert i alkoholloven. Agentene
eller det man også kaller mellommenn har imidlertid også en viktig rolle i bransjen. Disse har i dag
et betydelig volum og en rekke produkter i Vinmonopolets prisliste. Det ser for oss ut som om disse
vil bli stengt ute fra å kunne melde produkter opp i testutvalget. l dag skjer dette ved at det er en
distributør med rett til å være grossist som formelt melder testprodukter opp på vegne av
agent/mellommann.  I praksis vil da denne distributørens kvote måtte fordeles på mange agenter.

De nyetablerte bedriftene i bransjen vil i mange tilfeller begynne som agenter før de får de
nødvendige godkjennelser til å fungere som grossister. Det kan da se ut som et forslag som
medfører at agentene stenges ute vil være i strid med forslagets egen begrunnelse.

Det er også i dag slik at flere leverandører fremfor å ha en mindre importør ønsker en av de større
og mer solide distributører som sin avtager i Norge. Likevel kan disse leverandørene ha behov for
en agent som følger opp deres produkter i det norske markedet. Som oftest vil de også ha det. Vi
tror ikke det vil tjene en fri og åpen konkurranse å stenge denne måten å arbeide på.

En mulig vei for  å løse  spørsmålet kan være at Vinmonopolet fører et register over agenter med
salgsrettigheter for produkter Vinmonopolet har enerettigheter til å selge. Disse agentene får også
sin "testkvote".
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Skulle det være spørsmål i forbindelse med dette innspillet fra vår side,  ber vi om at Jan
Weyergang hos oss kontaktes.
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