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SLIK RAPPORTERER VI – FORMELLE RAMMER
Vinmonopolets samfunnsansvarsrapport 2018 er laget i henhold 
til det internasjonale og anerkjente rapporteringsramme verket 
Global Reporting Initiative (GRI). Basert på en analyse av hvilke 
temaer som er viktigst for bedriften og for våre interessenter, 
hva gjelder samfunns ansvar, har vi valgt ut 73 indikatorer vi rap-
porterer på. Vi har også tatt med tre egen definerte  indikatorer 
som ikke er en del av GRI-malverket, for å få en så  presis  rapport 
som mulig. Vi rapporterer i henhold til den siste versjonen av 
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) på 
core-nivå. I tabellen bakerst i rapporten framkommer det hvilke 
GRI-indikatorer vi har  rapportert på. Tabellen gir  henvisninger til 
hvor i rapporten eller på hvilke nettsider man finner  informasjon 
om de enkelte indikatorene.
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«Jeg er stolt av at  
samfunnsansvar er blitt en  

så viktig del av vår virksomhet 
– og at vi nå kan levere 

Vinmonopolets første rapport 
om samfunnsansvar.»
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inngikk vi et samarbeid med Handelens Miljøfond som 
jobber for å redusere plastforsøpling. 50 øre av pose
prisen går til fondet, og på de tre siste månedene i 2018 
bidro vi med 2,7 millioner kroner til fondet. Bidraget i 
årene som kommer, vil høyst sannsynlig være større. 
Videre synes jeg det er imponerende at vi har opprett
holdt vår status som ledende miljøfyrtårnsertifisert 
 faghandelskjede, med våre 320 sertifiserte butikker. 
Utviklingen og kvaliteten på oppfølgingen av arbeids
forhold i SørAfrika må også trekkes fram. Fra å kun gjen
nomføre inspeksjoner har vi nå gått i dialog med lokale 
fagforeninger og holdt kurs for arbeidere om etisk handel 
og arbeidstakerrettigheter. Vinmonopolets innsats førte 
til at vi vant prisen «Excellence» i amfori BSCI Member 
Award. Sist, men ikke minst må jeg få benytte  muligheten 
til å skryte av mine medarbeidere: 1660 butikkansatte 
sørger hver eneste dag for at Vinmonopolet leverer topp 
resultater på ansvarlig salg av alkohol. 

2018 var et viktig år for Vinmonopolet. Vi fikk på plass en 
ny organisasjon og implementerte ny selskaps strategi 
der samfunnsansvar er helt sentralt. Vinmonopolets 
samfunnsansvar er i stor grad å utføre vårt samfunns
oppdrag –  å være samfunnets viktigste virkemiddel for 
ansvarlig salg av alkohol. Basert på en intern revisjons
rapport fra 2016 om hvordan Vinmonopolet jobbet med 
samfunnsansvar, har vi i løpet av de to siste årene ut  videt 
omfanget av vårt bærekraftsarbeid og forpliktet oss til å 
jobbe med fem av FNs bærekraftsmål. 

Vinmonopolets visjon er å være ønsket av alle. Dette 
betyr blant annet at vi skal jobbe målrettet og strategisk 
med bærekraft. Dagens forbrukere forventer i økende 
grad at vi som innkjøper tar grep om vår belastning på 
miljø og klima, og at vi jobber for å bedre arbeidsforhol
dene i vår leverandørkjede. Vi har en stor leverandør
kjede som stadig er i endring både på grunn av våre inn
kjøpsbetingelser og naturlige variasjoner av produsenter 
og underleverandører. Disse forandringene og det faktum 
at vi ikke selv eier kontrakten med produsentene, gjør det 
spesielt utfordrende å jobbe for å forbedre arbeidsfor 
holdene til arbeidere samt å redusere klimagassutslipp 
fra produksjon og transport av varene vi selger. Bærekraft 
i Vinmonopolet handler også om å ta vare på egne ansatte. 
Vi har som ambisjon å bli Norges beste arbeidsplass og 
vektlegger inkludering og faglig utvikling i dette arbeidet.

Vi har mye å være stolte av i året som har gått. Jeg vil 
trekke fram noen høydepunkter. Vi har satt krav om lett
vektsemballasje på nye produkter i vårt basissortiment. 
Emballasje er den klart største delen av vårt klimafotav
trykk, så dette tiltaket bidrar betydelig i å redusere vår 
klimabelastning. Da vi økte prisen på plastposer i høst, 

Administrerende direktør har ordet

Vi har et ansvar for alle vi  
kjøper av - og alle vi selger til

Hilde Britt Mellbye 
administrerende direktør
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82 mill. liter solgt
Dette tilsvarte 12,5 mill. liter ren alkohol. 
Selv om salgsvolumet økte fra 2017, var 
økningen liten omregnet i ren alkohol.  
Årsaken er en trend mot alkoholsvake  
og alkoholfrie produkter og en nedgang  
i brennevinssalget. 

2 498 932 

VISTE LEGITIMASJON UOPPFORDRET I VÅRE  
BUTIKKER. TOTALT SJEKKET VI ALDER PÅ 93 %  

AV KUNDENE MELLOM 18 OG 25 ÅR. 

2018 I KORTE TREKK

VI VANT IPSOS' 
OMDØMMEPRIS 

331 
BUTIKKER

460
LEVERANDØRER

SEKS 
VINAUKSJONER 
4 378 objekter
93 % andel solgt

1 848
ANSATTE 

66 % KVINNER, 34 % MENN

24 354 
TILGJENGELIGE PRODUKTER   

FRA 85 LAND

AMFORI BSCI MEMBER AWARD

VI VANT KATEGORIEN 
«EXCELLENCE» 

FORDI VI HAR «UTFØRT VÅRT BÆREKRAFTSARBEID  
PÅ EN UTMERKET MÅTE».
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85,7 %
HAR ET MEGET ELLER GANSKE  
GODT INNTRYKK AV VINMONO-

POLET, OG VI TOPPET OMDØMME-
MÅLINGEN TIL KANTAR TNS FOR 

SJETTE ÅR PÅ RAD.

VI GJENNOMFØRTE 25 INSPEKSJONER 
I RISIKOLAND OG HOLDT FOR FØRSTE GANG  
KURS OM ETISK HANDEL FOR PRODUSENTER  

OG FAGFORENINGER I SØR-AFRIKA. 

Fra 1. oktober til utgangen av året  
samlet vi inn 2,7 millioner kroner til  
Handelens Miljøfond gjennom salg  

av bæreposer. 

15 år
GJENNOMSNITTLIG 
ANSETTELSESTID 

34,7 mill.
EKSPEDISJONER 

I BUTIKK

13 % 
 ØKNING I SALG AV  

ALKOHOLFRIE VARER

74 828
timer intern opplæring 

ble gjennomført. 

116 KURS 
for kunder ble arrangert, 
2 857 deltok til sammen.

33,4 %
AV VINFLASKENE VI SOLGTE, 

VAR MILJØSMARTE.

SALGSINNTEKTER

13 861 mill. kr 
(INKLUDERT ALKOHOLAVGIFT, UTEN MVA.)

231 766 
ORDRER I NETTBUTIKKEN, 

25 % ØKNING FRA 2017

KJØP

DETTE UTGJORDE VÅRT KLIMAAVTRYKK
(OMRÅDER SOM MEDFØRTE UTSLIPP AV KLIMAGASSER)

 EMBALLASJE 92,4 %    AVFALL 0,2 %    ENERGIBRUK 5,3 %
 INTERN TRANSPORT 1,0 %    PLASTPOSER 1,1 %
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På 1800tallet var alkoholmisbruk et betydelig  problem 
i Norge. Rundt 1840 drakk hver voksne nordmann i 
 gjennomsnitt 13 liter ren alkohol i året, sammenlignet 
med om lag 6 liter i dag. Etter hvert vokste motstanden 
mot alkoholbruk blant folk flest. Dette kom til uttrykk i 
en sterk avholdsbevegelse, og ved en folkeavstemning 
i 1919 stemte 61,6 prosent ja til totalforbud mot om 
setning av brennevin og hetvin. Totalforbudet ble møtt 
med  protester i Europas alkoholeksporterende land, 
som svarte med trusler om straffetoll på norske varer, 
eksempelvis fisk og kunstgjødsel. Kompromissløsningen 

ble opprettelsen av et statlig kontrollert vinmonopol. 
Vinmonopolet ble etablert 30. november 1922. Hensikten 
med opprettelsen av Vinmonopolet var å sikre ansvarlig 
salg av alkohol over hele landet.

Siden 1931 har Vinmonopolet vært underlagt alkohol
loven, som regulerer alkoholomsetning i Norge. AS 
Vinmonopolet er et aksjeselskap som er heleid av 
 staten ved Helse og omsorgsdepartementet (HOD). 
Vår  viktigste oppgave er fremdeles den samme som i 1931:  
å sikre ansvarlig salg av alkohol.

Vinmonopolets historie: 

De historiske bildene i 
rapporten er hentet fra 

vårt rikholdige arkiv. De 
eldste bildene er datert 

helt tilbake til begyn
nelsen av 1900 tallet.

EN ANSVARLIG SAMFUNNSAKTØR FRA BEGYNNELSEN AV
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Ny strategi:

VISJON

VERDIER LEDER-
PRINSIPPER

Ønsket av alle
og involvere

og utfordre

Strategi- og 
verdiplattform

RAUS

SOLID 

DYNAMISK

Polet for al le

Ansvarl ig og aktiv
alkoholpolitisk
samfunnsaktør

Norges beste 
arbeidsplass

Bred enighet 
om å styrke 

Vinmonopolet

INSPIRERE

BALANSERE

UTVIKLE

SAMFUNN

MARKED

EIERE

ORGANI-
SASJON

SAMFUNNSOPPDRAG

Samfunnets 
viktigste virkemiddel 

for ansvarlig salg
av alkohol

Samfunnsoppdraget er helt sentralt i Vinmonopolets 
strategi for 2018–2022. Strategien definerer fire hoved
områder: samfunn, marked, organisasjon og eiere. Denne 
rapporten handler om samfunn og organisasjon: om 
Vinmonopolet som en ansvarlig og aktiv alkohol politisk 
samfunnsaktør og om Vinmonopolet som Norges beste 
arbeidsplass. Innen samfunn har vi satt oss  følgende mål:

 Vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag ved å sikre 
ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet.

 Vi er en foregangsvirksomhet i å utøve aktivt  
samfunnsansvar gjennom bærekraftige løsninger.

 Vi er en faglig bidragsyter i relevante spørsmål. 

VINMONOPOLET SOM EN ANSVARLIG OG AKTIV ALKOHOLPOLITISK SAMFUNNSAKTØR
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Vinmonopolet har et av verdens største utvalg av alkoholholdige drikkevarer samt et bredt utvalg av alkoholfrie varer. 
Her kan du se hvor produktene kommer fra. Tallene er oppgitt i solgte liter i 2018.

HVOR KOMMER VARENE VÅRE FRA?

SVAKVIN 
(inkl. fruktvin, sider og gløgg)

ØL

1 0 001–100 000

0–1 000
1 101–10 000 

100 001–300 000

1 50 001–2 000 000

0–5 000
5 001–1 50 000

2 000 001–6 000 000

300 000–1 600 000

6 000 001–20 300 000
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Totalt

Tilgjengelige artikler 24 354

Antall land 85

Antall produsenter 6 092

Antall leverandører 411

0–3 000
BRENNEVIN

3 001–100 000
100 001–600 000
600 001–1 500 000

ALKOHOLFRITT
0–2 000
2 001–10 000
10 001–30 000
30 001–100 000
100 001–160 000

1 500 001–3 000000
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Vinmonopolet ønsker å ta et større samfunnsansvar enn 
det som er definert i samfunnsoppdraget. Derfor rommer 
samfunnsansvar i Vinmonopolet både vårt samfunnsopp
drag og det arbeidet vi gjør innen bærekraft. 

Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for 
ansvarlig salg av alkohol. Dette sikres gjennom: 

  Ansvarlig salg: Vi selger ikke alkohol til mindre årige 
eller berusede og forhindrer langing av alkohol til 
 mindreårige.

  Regulert tilgjengelighet: Vi har begrensede åpnings
tider og et regulert antall butikker.

Samfunnsansvar 
i Vinmonopolet

HELSE

HELSE

• Klima og miljø 
• Etisk handel og produksjon

• Ansvar for egne ansatte

• Begrense skadevirkningene 
av alkohol

• Ansvarlig salg
• Redusert tilgjengelighetBÆREKRAFT SAMFUNNSOPPDRAG

SAMFUNNSANSVAR

For Vinmonopolet handler bærekraft hovedsakelig om 
følgende:

1 Klima og miljø: Lokalt handler det om miljøvennlig 
butikkdrift. Globalt handler det om å redusere klima
gassutslippene i hele verdikjeden vår gjennom å foku
sere på emballasje, transport og produksjon.

2 Etisk handel og produksjon: Gjennom ulike tiltak 
 følger vi opp at våre importører og deres underleveran
dører etterlever våre etiske retningslinjer.

3 Ansvar for våre ansatte: Vi jobber målrettet for å sikre 
et inkluderende og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Vi selger alkohol som i seg selv er helseskadelig. Det kan virke som et paradoks at  
alkoholsalg er en del av samfunnsansvaret vårt. Men det er det definitivt. Ansvarlig salg 
og hensyn til folkehelsen er kjernen i vårt arbeid. 
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Vinmonopolet opprettet i 2018 en egen bærekrafts enhet 
med tre medarbeidere, organisert under avdelingen 
Kommunikasjon og samfunnsansvar.   

Vinmonopolets arbeid med samfunnsansvar  involverer 
imidlertid flere deler av organisasjonen gjennom 
 matrisestruktur. Vi merker økende interesse for bære
kraft fra våre kunder og avdeling Kategori og innkjøp har 
rettet større søkelys mot å øke sortimentet av etisk sertifi
serte produkter og produkter med miljøsmart emballasje. 
Det har også vært økende vekt på alkoholfrie  produkter 
og produkter med lavere alkoholstyrke. Kategori og 
innkjøp har ansvaret for miljøarbeidet i Vinmonopolet 
 gjennom miljøsmart butikkdrift og klimatiltak   bakover 
i verdikjeden. Miljøsjefen har god bistand fra våre  

13 miljøkonsulenter, som er ansatte i våre butikker over 
hele landet. Miljøkonsulentene har et ekstra ansvar for 
å følge opp miljøfokuset i butikkdriften, som avfalls
håndtering, energibruk og HMS. Avdeling Strategi 
og  organisasjon jobber for at vi skal være en god og 
 inkluderende arbeidsplass. Dette gjøres ved å ha et solid 
opplæringssystem, gode HR og personalrutiner og 
 tiltak som fører til et godt arbeidsmiljø både i butikk og 
på  kjedekontoret. I tillegg har våre ansatte i butikk en 
 viktig rolle i å sikre at vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag 
 angående ansvarlig salg. 

Alle ansatte i Vinmonopolet jobber på en eller annen måte 
med samfunnsansvar. Dette er en del av kjernen i vår virk
somhet og derfor en naturlig del av vår arbeidshverdag. 

HVEM JOBBER MED SAMFUNNSANSVAR I VINMONOPOLET?

1 848
ANSATTE TOTALT

1 660
ANSATTE I BUTIKK

331
ANTALL BUTIKKER

188
ANSATTE PÅ KJEDEKONTORET

Fra venstre: Kristian 
Hogstad, Sara G. Hauge, 
SashaMonique Elvik og 

Rolf Eriksen.



14  /  VINMONOPOLET – RAPPORT SAMFUNNSANSVAR 2018

For Vinmonopolet handler god 
helse først og fremst om å bidra 
til å begrense skadevirknin-
gene av alkohol i samfunnet. 
Vi arbeider for å oppnå dette 
gjennom  

 å forhindre salg til mindreårige 
 påvirke ungdommens hold-
ninger til alkohol og folks 
holdninger til å kjøpe alkohol 
til mindreårige gjennom  
kampanjer 

 å ikke drive mersalg eller 
reklamere

 å bidra til god drikkekultur 
gjennom å fokusere på mat 
og drikke i kombinasjon

 å tilby et stadig bedre og 
bredere utvalg av alkoholfrie 
varer

GOD HELSE
Sikre god helse og  

fremme livskvalitet for alle,  
uansett alder

For Vinmonopolet handler dette 
om at ingen skal skades eller lide 
under framstilling av våre pro-
dukter, og at alle skal ha et trygt 
og godt arbeidsmiljø – i tråd med 
våre etiske retningslinjer for le-
verandørkjeden (amfori BSCI Code 
of Conduct). Det handler også 
om at Vinmonopolet skal være en 
god og inkluderende arbeidsplass 
for alle ansatte. Vi arbeider for å 
oppnå dette gjennom 

 å fremme et anstendig  
arbeidsmiljø i alle ledd av  
produksjonen

 å tilby produkter sertifisert  
av internasjonale og lokale 
organisasjoner som jobber for 
rettferdig handel, som Fairtrade 
og Fair for Life

 å selv være en god og inkluder-
ende arbeidsplass

ANSTENDIG ARBEID  
OG ØKONOMISK VEKST

Fremme varig, inkluderende og 
bærekraftig økonomisk vekst, 
full sysselsetting og anstendig 

arbeid for alle  

HVORDAN JOBBER  
VI MED FNs  
BÆREKRAFTSMÅL?

– FNs bærekraftsmål er  
verdenssamfunnets plan for å 
 bekjempe og utrydde fattigdom 
og ulikheter i samfunnet og  
å stoppe klima endringene innen 
2030. Vinmonopolet ønsker  
å bidra til å oppnå FNs 
bærekraftsmål, og det er særlig 
innen fem områder vi kan ha en 
positiv påvirkning: 

KRISTIAN HOGSTAD
leder Bærekraft
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Vinmonopolet er stolt av å være 
en foregangsvirksomhet innen 
 miljøsmart butikkdrift i Norge 
og jobber for å beholde den 
posisjonen. Der vi har mulighet 
til å påvirke mest, er bakover i 
verdi kjeden. Vi jobber nå for å 
redusere utslipp fra produksjon 
og  distribusjon i framstillingen 
av  varer vi selger. Vi arbeider for 
dette gjennom

 å sertifisere alle våre butikker og 
vårt kjedekontor etter program-
met «Miljøfyrtårn»

 å stille krav til – og lansere – 
produkter med lavere vekt på 
produktemballasje, Vinmono-
polets største enkeltfaktor i 
klimaregnskapet

STOPPE KLIMAENDRINGENE 
Handle umiddelbart for å 

bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem

For Vinmonopolet betyr det å 
bistå våre kunder i å ta bærekraf-
tige valg gjennom informasjon 
og veiledning og ved å tilby 
et godt utvalg av produkter til 
våre kunder som er opptatt av 
bærekraft. Vi  arbeider for dette 
gjennom

 å øke andelen etisk sertifiserte 
produkter, produkter på  
miljøsmart emballasje og 
øko logiske produkter i vårt 
sortiment 

 å lære opp våre butikkansatte 
til å gi gode råd og veiledning 
til kunder som er opptatt av 
bærekraft

ANSVARLIG FORBRUK  
OG PRODUKSJON  

Sikre bærekraftige forbruks  
og produksjonsmønstre

Internasjonalt samarbeid, både 
politisk, i sivilsamfunn og ikke 
minst i næringslivet, er avgjøren-
de for å nå FNs bærekraftsmål. 
Gjennom medlemskap i ulike 
organisasjoner og samarbeid 
med andre bedrifter har vi større 
gjennomslagskraft og tilknytter 
oss viktig kompetanse og ressurs-
er som vi ikke ville hatt tilgang 
til om vi sto alene. Vinmonopolet 
ser på bærekraftsmål nr. 17 vel så 
mye som et virkemiddel for å nå 
de  andre målene som et mål i seg 
selv. Vinmonopolet bidrar til mål  
17 gjennom

 aktivt samarbeid med en rekke 
aktører, både nasjonalt og inter-
nasjonalt, for å få synergier og 
oppnå bedre resultater

 å oppfordre butikkene til sam-
arbeid med lokale organisasjon-
er, skoler, politi o.l.

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
Styrke gjennomføringsmidlene 
og fornye globale partnerskap 

for bærekraftig utvikling

ETISKSertifisert etisk

M
ILJØSM

ART

Miljøsmart  
emballasje
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1 | EIER
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har store 
forventninger til Vinmonopolets arbeid med sam-
funnsansvar. I det årlige oppdragsbrevet  framgår 
det at Vinmonopolet bl.a. skal implementere 
samfunnsansvar i sitt arbeid på en helhetlig måte 
tilpasset selskapets egenart og integrere sosiale og 
miljømessige hensyn i sin virksomhet og  strategi. 
Det vises videre til Meld. St. 27 (2013–2014) Et 
mangfoldig og verdiskapende eierskap, spesielt til 
de  generelle og mer spesifikke  forventningene til 
de statlig eide selskapenes arbeid med samfunns-
ansvar. Det gjennomføres halvårlige kontaktmøter 
mellom HOD og Vinmonopolet, hvor samfunns-
ansvar  normalt står på agendaen. I tillegg 
 gjennomføres det årlige møter hvor  Vinmonopolet 
 presenterer sitt arbeid med samfunnsansvar for 
HOD. Gjennom  oppdragsbrevet er vi pålagt å 
 rapportere på Helse- og  omsorgsdepartementets 
satsingsområder for Vinmonopolet, samfunn-
sansvaret spesielt. Vinmonopolet har fått tilbake-
meldinger fra HOD om at de er godt fornøyd med 
arbeidet Vinmonopolet gjør innen samfunns ansvar.

2 | MEDIA
Media er en viktig interessent som i stor grad er 
med på å påvirke vårt omdømme – og dermed 
også vår eksistens. Det er i dag bred støtte om 
 vinmonopolordningen i norsk media. En liten 
gruppe er opptatt av å formidle arbeidsforhold i vår 
leverandørkjede – særlig gjelder dette sørafrikanske 
produsenter. Vinmonopolet har generelt en reaktiv 
interaksjon med media, hvor vi vektlegger raske og 
utfyllende besvarelser på alle mediehenvendelser 
som kommer til selskapet. I 2018 har media vært 
opptatt av Vinmonopolets satsing på lettvekts-
emballasje. Dette fikk stor plass i noen av landets 
største aviser. Vinmonopolets arbeid med å sikre 
gode arbeidsforhold hos produsenter i  Sør-Afrika 
har også vært omtalt. Dette var i forbindelse med 
at Vinmonopolet fikk tilsendt en bekymrings-

melding om dårlige arbeids- og boforhold hos en 
 sørafrikansk vinprodusent. 

3 | IMPORTØRER
Importørene er Vinmonopolets første ledd bakover 
i verdikjeden og således Vinmonopolets avtalepart. 
Det er importørene som skaffer til veie de produkter 
Vinmonopolet etterspør gjennom anbudsprosesser, 
og dermed er ansvarlig for å sikre gode arbeids-
forhold bakover i verdikjeden. Dette framgår av 
Generelle innkjøpsbetingelser for AS  Vinmonopolet. 
Importørene har med andre ord en viktig rolle i Vin-
monopolets arbeid med samfunnsansvar, enten det 
er å framskaffe etisk sertifiserte produkter eller pro-
dukter med lettvektsemballasje når vi etterspør det, 
eller det er å sørge for gode arbeidsforhold hos pro-
dusentene og deres underleverandører.  Importørene 
er i varierende grad opptatt av bærekraft, men 
generelt er de opptatt av å få bistand fra oss for 
å ivareta sine forpliktelser. Avdeling Kategori og 
innkjøp har løpende dialog med de godt og vel 400 
aktive importørene. Avdelingen har også seks møter 
med Vin- og brennevinimportørenes forening (VBF) 
hvert år, som representerer om lag 80 prosent av 
importørene. I tillegg gjennomføres det halvårlige 
møter mellom Vinmonopolets ledelse og VBF. 

4 | PRODUSENTER
Bak alle de 24 354 produktene vi selger, står 
det en produsent som har sin leverandørkjede. 
 Produsentene leverer de produkter vi etterspør i 
våre tendere, og må sørge for å ha gode arbeids-
forhold som tilfredsstiller vår Code of Conduct. 
Produsentene er opptatt av at vi stiller like krav, 
uavhengig av produksjonsland, og at vi gir dem en 
reell mulighet til å etterleve kravene. De er forpliktet 
til å involvere egne ansatte i dette arbeidet. Rent 
formelt er det importørene som har dialogen med 
produsentene, men Vinmonopolet søker å ha en 
aktiv dialog med produsenter som velges ut for å gå 
gjennom en aktiv oppfølging. Vinmonopolet legger 

INTERESSENTER
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*Interessentanalysen er gjennomført av 
Vinmonopolet med bistand fra et eksternt 
konsulentfirma under en workshop hvor 
om lag 25 ansatte som representerte store 
deler av organisasjonen, deltok.
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vekt på å støtte produsentene i denne prosessen 
for at de enklere skal kunne etterleve våre krav og 
bestå revisjoner.

5 | KUNDER
Trendrapporter tilsier at den oppvoksende 
 generasjon i større grad er opptatt av bærekraft 
enn tidligere generasjoner. Vi har registrert en 
særlig økende interesse for miljø, men det er også 
flere som er opptatt av etisk handel enn tidlige-
re. Vi gjennomfører en årlig kundeundersøkelse 
hvor vi følger utviklingen i kundenes preferanser. 
Undersøkelsen bekrefter en økende trend mot 
bærekraft. Det kan imidlertid være vanskelig for 
kundene å velge bærekraftige produkter. Derfor 
forventer våre kunder at alle produktene som blir 
solgt hos  Vinmonopolet, har høy kvalitet og er 

produsert på en rettferdig måte. Vinmonopolet vil i 
årene framover legge stor vekt på å møte interessen 
for bærekraft. Vi vil derfor tilpasse vårt sortiment 
og legge vekt på å gi kundene informasjonen de 
trenger for å kunne ta bærekraftige valg. 

6 | ANSATTE
Egne ansatte er vår viktigste ressurs for å lykkes 
med ambisjonene innen samfunnsansvar –  enten 
det er å kontrollere alder på våre kunder eller 
å følge opp arbeidsforhold i leverandørkjeden. 
 Vinmonopolet har ambisjon om å være Norges 
beste arbeidsplass innen 2022. For å nå dette målet 
vil vi satse på leder- og medarbeiderutvikling, 
inkludering og mangfold og godt samarbeid med 
våre foreninger i de kommende årene.
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Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for Vinmonopolets arbeid med bærekraft. Vi har definert hvilke temaer 
som er viktig for oss, og hva som er viktig for våre interessenter. Vesentlighetsanalysen ble gjennomført på 
samme måte som interessentanalysen, i en workshop med om lag 25 ansatte fra store deler av organisasjonen, 
med bistand fra et eksternt konsulentfirma. 

DET VESENTLIGE

REDUSERE SKADEVIRKNINGENE  
AV ALKOHOL

PRODUKTSIKKERHET

SMARTE MILJØ- OG KLIMALØSNINGER

ANSTENDIG ARBEID I HELE  
LEVERANDØRKJEDEN

GOD OG INKLUDERENDE ARBEIDSPLASS

FORRETNINGSETIKK OG ANTIKORRUPSJON
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Temaene i vesentlighetsanalysen vil bli omtalt i de kommende seks kapitlene. 

VESENTLIGHETSANALYSE 2019
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Betydning for virksomheten

Svært viktig

Viktig

Begrense  
skadevirkningene 

av alkohol
Smarte miljø- og  
klimaløsninger

Anstendig arbeid i hele 
leverandørkjeden

Produktsikkerhet

Forretningsetikk  
og antikorrupsjon

Inkluderende og  
god arbeidsplass
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De forskjellige delene av Vinmonopolets virksomhet reguleres av en rekke styrende dokumenter utover  alminnelig 
norsk rett, som bl.a. definerer regler for alkoholsalg, vareinnkjøp, etisk handel, klimatiltak og arbeidsmiljø. Disse 
er de viktigste: 

ALKOHOLFORSKRIFTEN 
 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk.

ALKOHOLLOVEN
 Regulerer import, eksport og salg av alkoholholdig 
drikk i Norge.

Amfori BSCI-medlemskap med forpliktelser:

CODE OF CONDUCT 
 Etiske retningslinjer for Vinmonopolets leverandør-
kjede.  

TERMS OF IMPLEMENTATION FOR  
AMFORI BSCI PARTICIPANTS 
 Krav, forventninger og medlemsforpliktelser til 
medlemmer av amfori BSCI.

ARBEIDSMILJØLOVEN
 Regler for trygge og rettferdige ansettelsesforhold 
og samarbeidet mellom arbeidstaker og arbeids-
giver.

BUTIKKHÅNDBOKEN 
 Rutiner, arbeidsprosesser og annen viktig infor-
masjon knyttet til butikkdriften. Internt dokument.

DIFIS STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR ETISKE KRAV
 Stiller krav til menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter og miljø for offentlige anskaffelser.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE  
I VINMONOPOLET
 Rammer for hva som anses som ansvarlig opptre-
den for våre ansatte. 

 
EØS-AVTALENS ARTIKKEL 16  
 Skal sikre at statlige handelsmonopoler ikke forsk-
jellsbehandler hva gjelder vilkår for forsyning og 
avsetning.

FORSKRIFT OM NEMND FOR PRØVING AV AS VINMONO-
POLETS BESLUTNINGER OM INNKJØP MV. 
 Skal sikre at Vinmonopolet likebehandler tilbydere, 
leverandører og produkter.

FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
 Skal sikre likebehandling av tilbyderne, forutbereg-
nelighet og etterprøvbarhet.

FORSKRIFT OM VINMONOPOLETS  
INNKJØPSVIRKSOMHET
 Innkjøp og salg av alkoholholdig drikk skal skje 
innen alkoholpolitiske rammevilkår og på vanlige 
forretningsmessige betingelser, tilpasses etter-
spørselen og sikre likebehandling.

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER FOR  
AS VINMONOPOLET
 Avtalen grossister inngår med Vinmonopolet, inne-
holder vedlegg om etiske krav til leverandør.

Våre styrende dokumenter

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27
https://www.bsci-intl.org/sites/default/files/amfori%20BSCI%20COC%20UK_0.pdf?_ga=2.206642899.1195359357.1552946574-1795224887.1552946574
https://www.bsci-intl.org/sites/default/files/amfori%20BSCI%20COC%20UK_0.pdf?_ga=2.206642899.1195359357.1552946574-1795224887.1552946574
https://www.bsci-intl.org/sites/default/files/Terms%20of%20Implementation%20for%20amfori%20BSCI%20Participants_UK%20%281%29.pdf?_ga=2.38992355.1195359357.1552946574-1795224887.1552946574
https://www.bsci-intl.org/sites/default/files/Terms%20of%20Implementation%20for%20amfori%20BSCI%20Participants_UK%20%281%29.pdf?_ga=2.38992355.1195359357.1552946574-1795224887.1552946574
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/standard-kontraktsvilkar-etiske-krav
https://www.anskaffelser.no/verktoy/kontrakter-og-avtaler/standard-kontraktsvilkar-etiske-krav
https://www.vinmonopolet.no/medias/sys_master/root/h21/h0b/8834620948510/Etiske-retningslinjer-for-alle-ansatte-i-Vinmonopolet.pdf
https://www.vinmonopolet.no/medias/sys_master/root/h21/h0b/8834620948510/Etiske-retningslinjer-for-alle-ansatte-i-Vinmonopolet.pdf
https://www.europalov.no/eos-artikkel/eos-avtalen-artikkel-16-statlige-handelsmonopoler/id-6882
https://www.europalov.no/eos-artikkel/eos-avtalen-artikkel-16-statlige-handelsmonopoler/id-6882
https://www.europalov.no/eos-artikkel/eos-avtalen-artikkel-16-statlige-handelsmonopoler/id-6882
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-16-24
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-16-24
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-11-30-938?q=vinmonopolet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-11-30-938?q=vinmonopolet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-11-30-938?q=vinmonopolet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-11-30-938?q=vinmonopolet
https://www.vinmonopolet.no/medias/sys_master/root/hcb/he2/8834502623262/Generelle-innkj-psbetingelser-for-AS-Vinmonopolet.pdf
https://www.vinmonopolet.no/medias/sys_master/root/hcb/he2/8834502623262/Generelle-innkj-psbetingelser-for-AS-Vinmonopolet.pdf
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INSTRUKS FOR PERSONVERN
 Rutiner og regler for behandling av person-
opplysninger. Internt dokument. 

LEDERHÅNDBOKEN
 Rutiner og regler for rekruttering av medarbeider, 
oppfølging og utvikling og avslutning av arbeids-
forholdet. Internt dokument.

LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 Regulerer anskaffelser og innkjøp av varer og tje-
nester som Vinmonopolet gjør – som kontorrekvis-
ita og  uniformer.

MELD. ST. 27 (2013–2014) – ET MANGFOLDIG OG 
VERDISKAPENDE EIERSKAP 
 Regjeringen uttrykker at statlig eide selskaper skal 
være ledende innenfor arbeid med samfunnsans-
var på sine områder. 

OPPDRAGSBREVET
 Fastsetter økonomiske rammer, satsingsområder 
og hovedprioriteringer og indikatorer for rappor-
tering til eier.  

PERSONALHÅNDBOKEN
 Vinmonopolets retningslinjer og rutiner i forbindelse 
med ansettelsesforhold. Internt dokument.

REGLEMENT FOR VINMONOPOLETS  
INNKJØPSVIRKSOMHET
 Gjelder innkjøp av alkoholholdig drikk.

VINMONOPOLETS SELSKAPSSTRATEGI
 Gjelder for perioden 2018–2022.

VINMONOPOLLOVEN
 Regulerer virksomhetens selskapsstruktur, bl.a. om 
Styret, Bedriftsforsamlingen og kontrollkomiteen.  

Våre styrende dokumenter

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968/
https://www.regjeringen.no/contentassets/889319cb65664b63a9938b3273316033/oppdragsdokument-til-as-vinmonopolet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/889319cb65664b63a9938b3273316033/oppdragsdokument-til-as-vinmonopolet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/889319cb65664b63a9938b3273316033/oppdragsdokument-til-as-vinmonopolet.pdf
https://www.vinmonopolet.no/medias/sys_master/root/hf1/h0e/8834502557726/Reglement-for-Vinmonopolets-innkj-psvirksomhet-mv-gjeldende-fra-jan-2015.pdf
https://www.vinmonopolet.no/vinmonopolet-i-fremtiden
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1931-06-19-18
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1931-06-19-18
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1
Redusere skadevirkningene  

av alkohol
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Alkohol er et helseskadelig produkt. Oppdraget 
Vinmonopolet fikk av det norske folk ved  opprettelsen 
av selskapet i 1922, var å begrense de samfunns messige 
og individuelle skadevirkningene av alkohol. Dette er 
Vinmonopolets formål den dag i dag og anses derfor 
som det høyest prioriterte området for bedriften og 
Styret. Vinmonopolet har et særlig ansvar for å  innrette 
sin  virksomhet i tråd med alkoholpolitiske mål og i 
 samsvar med vinmonopolloven og alkoholloven. I vår 
nye  strategi er en viktig ambisjon å være en ansvar
lig og aktiv  alkoholpolitisk samfunnsaktør. Utover å 
 oppfylle kravene i oppdragsbrevet fra Helse og omsorgs
departementet innebærer dette blant annet at vi  jobber 
med tydelige holdningskampanjer rettet mot ungdom 
og  informasjon om god drikkekultur som vin til mat og 
alkoholsvake  produkter. Arbeidet vi gjør for å  redusere 
skade virkningene av alkohol, bygger opp under FNs 
 bærkraftsmål 3, god helse.

ANSVARLIG SALG
Det viktigste vi gjør, er å selge alkohol med ansvar. 
Vinmonopolet er ikke drevet av privatøkonomiske insen
tiver. Derfor oppfordrer ikke våre ansatte til mersalg, og 
du finner ikke kampanjer som «ta tre, betal for to» eller 
paller med salgsprodukter ved kassen.

Aldersgrense for kjøp av alkoholholdige drikkevarer er 
regulert av alkoholloven og er fastsatt til 18 år for alkohol
holdig drikk under 22 prosent og 20 år for alkoholholdig 
drikk over 22 prosent. Vinmonopolet er svært opptatt av 
å hindre salg av alkoholholdig drikk til mindreårige. For 
å sikre dette ber vi blant annet alle kunder under 25 år 
om å vise legitimasjon uoppfordret. Dette gjelder både 
ved kjøp i en av Vinmonopolets butikker og ved ut leve
ring av varer som er bestilt gjennom vår nettbutikk eller 
vårt kundesenter. En annen viktig del av Vinmonopolets 
samfunnsoppdrag er å forhindre tilfeller av langing fra 

foreldre til barn eller fra ungdom til mindreårige  venner. 
Langing bidrar til å redusere effekten av aldersgrensene 
for kjøp av alkohol. Vi avviser alle kjøp hvor det er en reell 
mistanke om langing. Vi avviser også alle forsøk på kjøp 
hvis kunden er synlig beruset.

HOLDNINGSKAMPANJER
Hvert år blir 50 000 ungdommer i Norge myndige 
og potensielle kunder hos Vinmonopolet. For å opp
fordre unge til alltid å vise legitimasjon når de handler 
hos oss, har vi hvert år siden 2004 gjennomført større 
 holdningskampanjer. Tradisjonelt har vi hatt to typer 
kampanjer: antilanging og alderskontroll (vis leg uopp
fordret). Kampanjene er også et hjelpemiddel for de 
ansatte til å sikre ansvarlig salg. 

Redusere skadevirkninger av 
alkohol 

1
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Ansvarlig salg 2016 2017 2018

Antall kunder 34 029 845 34 257 291 34 715 175

Avvist pga. alder 5 349 4 683 4 786

Avvist pga. rus 3 451 2 825 2 771

Avvist pga. langing 648 672 652

1  Kampanjen mot langing snakket 
til hjertet til de som kjøper alkohol til 
mindreårige venner og bekjente.

2  Årets alderskontrollkampanje skapte 
oppmerksomhet og økt bevissthet på å 
vise legitimasjon uoppfordret.

2
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REGISTRERT ANSVARLIG SALG
Vinmonopolets arbeid har bidratt til en holdnings
endring. Tidligere var det ikke så vanlig å vise  legitimasjon 
uoppfordret ved kjøp av alkohol. Vinmonopolet måler 
antall ganger legitimasjon blir vist uoppfordret, og hvor 
mange vi spør om legitimasjon. 

Totalt ble alder kontrollert i 3 703 475 kundemøter, som 
tilsvarer 10,7 prosent av de totalt over 34,7 millioner 
 kundemøtene i Vinmonopolet i 2018.

Mystery shopper
For å følge opp at vi ikke selger alkohol til  mindreårige, 
gjennomfører vi «Mystery shopper» i våre butikker. 
Personer i alderen 18 til 25 år rapporterer om de har blitt 
spurt om å vise legitimasjon. Resultatene viser at de i  
93 prosent av tilfellene ble spurt om legitimasjon. Målet 
vårt er å kontrollere 90 prosent av kunder  mellom 18 og 
25 år. Hver butikk måles 24 ganger per år, noe som ga 
6 774 gjennomførte kontroller i butikkene våre i 2018. 

Butikkene måles på ansvarlig salg, og resultatene gir 
 viktige parametere i en intern konkurranse om å bli 
Årets butikk.

Juventes kontroll
Hvert år gjennomfører avholdsorganisasjonen Juvente 
kontroller der de undersøker om unge under 18 år 
kan kjøpe alkohol ved forskjellige utsalgssteder. Om 
Vinmonopolet skriver de i sin nyeste rapport:

 «Vinmonopolet gjør det ikke overraskende aller best, og 
Juvente har flere ganger omtalt deres rutiner for å  hindre 
salg til mindreårige som «best practice». Likevel er  heller 
ikke deres system helt vanntett, og tre av forsøkene på 
Vinmonopolet ga salg. Det tilsvarer 4 % av forsøkene.» 

96 prosent av mindreårige blir med andre ord nektet å 
kjøpe alkohol, sammenlignet med 74 prosent i daglig
varehandelen i Juventes test i 2018.
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GOD DRIKKEKULTUR STARTER MED GOD KUNNSKAP  
– OGSÅ OM MAT
Vinmonopolet skal jobbe målrettet med å  begrense 
 konsum og skader av alkohol. Derfor jobber vi med 
 ansvarlig salg også ved å fokusere på mat og drikke i 
kombinasjon gjennom et bredt spekter av kommunika
sjonskanaler, inkludert artikler i Vinbladet, informasjon 
på www.vinmonopolet.no, Vinmonopolets podcast og 
selvfølgelig i møte med kunden i butikk.

Alkoholfrie produkter
De siste årene har vi også lagt større vekt på våre alko
holfrie produkter, noe som har resultert i et mye større 
utvalg og salg innen denne varegruppen enn tidligere. 

50
ALKOHOLFRIE  
PRODUKTER  

I SORTIMENTET I 
SLUTTEN AV 2018

13 % 
 ØKNING I SALG AV  

ALKOHOLFRIE VARER

DEN STØRSTE VAREGRUPPEN ER ALKOHOL- 
FRI MUSSERENDE DRIKK. OVER 1/3 AV SALGET KOMMER  

FRA ALKOHOLFRIE BOBLER. 

VINBLADET

6 UTGAVER 
I 2018

80 000 52 500
 i opplag for 
hver utgave

abonnenter 
ved utgangen 

av året

ALKOHOLFRIE PRODUKTER

Nr. 1/ 2018 / 31. årgaNg

vinbladet

NY ØLSErIE 
Hvordan kombinere  

øl og mat 

ØSTErrIKE 
reisebrev fra  

donaus bredder

LagrINg aV VIN
fagavdelingen  

tester

Drikke til vegetarmat
kine kronkvist gir deg oppskrifter og råd 
om vegetariske smaker

I 2018 LANSERTE VI  
31 ALKOHOLFRIE PRODUKTER
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REGULERT TILGJENGELIGHET 
Nordmenn flest er kjent med at Vinmonopolet ikke 
 alltid er åpent og ikke finnes på hvert gatehjørne. Dette 
er fordi regulert tilgjengelighet er et viktig instrument i 
norsk alkoholpolitikk, og våre åpningstider fastsettes av 
Stortinget. Alkoholforskning viser at regulert tilgjenge
lighet er et effektivt virkemiddel for å forhindre alkohol
skader i samfunnet. Alkoholmisbruk rammer familier og 
enkeltmennesker og utgjør en stor kostnad for sam funnet 
hvert år. Derfor har vi et Vinmonopol. 

Vinmonopolets styre vedtar hver høst åpning av nye 
 vinmonopolbutikker. Vår eier (HOD) setter som krav at 
nyetableringer må dekke egne kostnader. Vinmonopolet 
etablerte åtte nye butikker i 2018. Høsten 2018 ved
tok Styret etableringen av to nye butikker for 2019. 
Vinmonopolet hadde 331 butikker i drift ved utgan
gen av 2018. Ca. 97 prosent av befolkningen bor nå i 
en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nær
meste pol. De 331 butikkene gir en langt mer begrenset 
 tilgjengelighet til alkohol enn om vin og brennevin skulle 
vært solgt for eksempel gjennom dagligvarebutikker, som 
det finnes ca. 4 500 av i Norge. 

NETTBUTIKK
For å følge med i tiden og tilpasse oss forbrukernes 
handle mønster jobber vi hardt for å forbedre vårt nett
baserte salg både på nettbutikken og via Vinmonopolets 
app. Samme regler for ansvarlig salg gjelder ved kjøp i 
nettbutikken.

MAN KAN HANDLE NÅR SOM HELST, MEN VARENE 
LEVERES KUN I VINMONOPOLETS ÅPNINGSTIDER.

VINMONOPOLET.NO

PODKAST

av de som besøkte 
nettstedet, var innom 
minst én artikkel.7 00 000

Artiklene under samlesiden  
«Lær om vin» var blant de mest besøkte.

185 000 
avspillinger  

i 2018
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SALGSTALL 2018 – MOT LETT OG LYST 
Vinmonopolets salg økte med 1,6 prosent i 2018, målt mot 
2017. Veksten målt i liter ren alkohol var på 0,9  prosent. 
Årsaken til lavere vekst for salget målt som liter ren 
 alkohol var en vridning i salget mot lettere og lysere 
kategorier som hvitvin, musserende, rosévin, øl, sider 
og alkoholfritt, på bekostning av rødvin, brennevin og 
sterkvin. Folketallet hadde noe svakere relativ vekst enn 
Vinmonopolets salg målt som ren alkohol, dette  forklarer 
den marginale økningen i Vinmonopolets salg målt som 
liter ren alkohol per innbygger. Salgsveksten i 2018 kan 
først og fremst tilskrives den uvanlig varme sommer
sesongen. To tredeler av årsveksten kom i 13ukers
perioden fra midten av mai og ut juli.

MONOPOLMODELLEN – EN MODELL SOM FUNGERER!
Vinmonopolets oppgave er å minimere skadene av 
 alkohol i samfunnet. Da er det inspirerende å se at mono
polordningen har ønsket effekt. Europeisk statistikk 
for alkoholkonsum viser at Norge og de andre nordiske 
 landene, som har veletablerte monopolutsalgsløsnin
ger for alkohol, har betydelig lavere alkoholforbruk per 
innbygger enn land med mindre kontrollerte utsalgs
systemer. Dette er en indikasjon på at monopolordning en 
er en ordning som fungerer. Undersøkelser viser også at 
folk flest er fornøyd med vinmonopolordningen: 85,7 
prosent av de spurte i Vinmonopolets årlige  opinions 
og kundeundersøkelse (Kantar TNS) sier at de har et 
meget eller ganske godt inntrykk av Vinmonopolet totalt 
sett. Videre kom Vinmonopolet ut som vinner av Ipsos' 
omdømmeundersøkelse i 2018.
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2
Produktsikkerhet
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Vinmonopolets produkter har ofte gått gjennom titalls ledd fra det opprinnelige råstoffet blir til 
 et ferdig produkt som kan nytes i et glass her i Norge. Vi selger over 24 000 forskjellige produkter fra  

enn 85 ulike land, men felles for alle er den grundige innsatsen Vinmonopolet gjør for å sørge for at varene vi selger, 
er trygge. Dette sikrer vi gjennom en kontinuerlig kvalitetskontroll. Produktsikkerheten er regulert av europeiske og 

nasjonale lover og forskrifter. Produkter som selges hos Vinmonopolet, er trygge, men vi arbeider kontinuerlig  
for forbedringer. Ved hjelp av vårt kontaktnett og våre samarbeidspartnere vil vi raskt kunne fange opp  

eventuelle risikoer og gjøre nødvendige tiltak. Reklamasjoner registreres av butikkene og ved direkte henvendelse  
til avdeling for produktkvalitet. Registreringene tas ut i kvartals og årsrapporter som danner grunnlag for  

å identifisere trender og eventuelt iverksette forebyggende tiltak. Ved eventuelle alvorlige avvik har vi  
prosedyrer og systemer for umiddelbar sperring av det aktuelle produktet.

Vinmonopolets arbeid med produktsikkerhet bygger opp under FNs bærekraftsmål 3, god helse. 

Produktsikkerhet

1 1881/2006, 479/2008, 606/2009 og 1410/2003. 2 98/83. 3 110/2008, 88/388, 1999/217. 4For vin er det satt en grenseverdi på 2 mg/l, 
mens det for øl arbeides for å få en tilsvarende grense. Grensen for ubehandlet korn er 5 mg/kg. Grenseverdien for ochratoksin er 
gitt i EU-forordning 1881/2006. 5Grenseverdier for ubehandlet korn er gitt i EU-forordning 1881/2006. 6Grenseverdier for patulin 
i alkoholholdige drikkevarer og fruktjuicer er 50 mg/kg (EU-forordning 1881/200). 7Grenseverdien for bly er gitt i EU-forordning 
1881/2006. Grenseverdien for bly i vin er satt til 0,20 mg/l. 8EU-forordning 1169/2011. Forskrift om matinformasjon til forbrukerne.

Vinen, ølet, brennevinen og den alkoholfrie  drikken 
Vinmonopolet selger, kan, på bakgrunn av antall 
 innmeldte skader og reklamasjoner når det gjelder 
 helseskade, regnes som trygge. Årsakene til det er disse: 

  Alkoholinnhold, pHnivå, sulfitt og konserverings
stoffer gir dårlige vekstvilkår for patogene bakterier. 
Eventuell mikrobiologisk vekst i vin og øl resulterer i 
harmløse forbindelser som kan gi uønsket lukt og smak, 
men ingen helseskadelige effekter utover det.

  I vinproduksjon brukes en rekke hjelpestoffer for 
å sikre et stabilt produkt. Bruken av hjelpestoffer, 
 restmengde av hjelpestoffer i ferdig produkt og rest
mengder av eventuelle kontaminanter i hjelpestoffene 
er regulert i en egen EUforordning.1 

  Antallet kontaminanter som kan medføre 
 helse risiko i vin, er forholdsvis få. For vin og øl utgjør 
 mykotoksiner og tungmetaller den største helse
risikoen.Mykotoksiner og tungmetaller er ikke flyktige 
 forbindelser og vil derfor ikke være til stede i destillerte 
produkter som brennevin. Kvaliteten på vannet som 
inngår i alkoholholdige produkter2, samt aromaer og 
naturlige tilsetninger3 er regulert av EUforordninger.

  Inntaket av alkoholholdige produkter er relativt begren
set i forhold til andre næringsmidler, og dette gjør også 
eksponeringen for eventuelle kontaminanter begrenset.

Vinmonopolet legger vekt på å holde seg  oppdatert 
på endringer i vurderingene av helserisiko. Denne 
 oppdateringen får vi ved deltakelse i OIV (International 
Organisation of Vine and Wine) og nordisk samarbeid for 
felles varslingsrutine for produkter med alvorlige feil.  

KONTAMINANTER I VIN, ØL, BRENNEVIN OG ALKOHOLFRITT



VINMONOPOLET – RAPPORT SAMFUNNSANSVAR 2018  /  33

Mykotoksiner er en fellesbetegnelse for ulike 
mugg-gifter. I denne gruppen finner vi ochratoksin, 
aflatoksin, deoxynivalenol, zearalenon og patulin. 
I øl og vin er det kun ochratoksin som er til stede i 
mengder som kan være av helsemessig betydning. 

Hovedkilden for blykontaminering har vært 
 blykapsler og blybensin. Disse kildene er nå 

 eliminert. I dag er produksjonsutstyr i messing 
største kilde til blykontaminering. OIV (International 

Organisation of Vine and Wine) vurderer å  
redusere grenseverdien for bly i vin.7

Varer som kan inneholde allergener, skal merkes.  
De mest aktuelle allergenene for alkoholholdige 

produkter er gluten og sulfitt.8

Varer med for høyt CO2-nivå i forhold til flaske-
toleransen kan utgjøre en helserisiko ved at flasken 
eksploderer. Årsaken til for høyt CO2-nivå er ofte 

et resultat av utilstrekkelig stabilisering før  tapping 
og påfølgende mikrobiologisk vekst. Manglende 

stabilisering er et gjentakende problem hos 
 småskalaprodusenter av øl. Feilproduserte flasker, 
som ikke er i henhold til spesifikasjon, er en annen 
kilde til eksplosjoner med mulighet for skader. Øl 

og musserende vin er de kategoriene som er mest 
utsatt for denne type avvik.

MYKOTOKSINER TUNGMETALLER

ALLERGENER

VARER MED FOR HØYT CO2-INNHOLD

Ochratoksin 
Ochratoksin kan forekomme både i vin og øl. 

Denne mugg-giften dannes i korn og ulike frukter. 
Vinmonopolet utfører i samarbeid med Alko og 

Systembolaget stikkprøvekontroll av øl og vin mht. 
ochratoksin.4 

Aflatoksin, deoxynivalenol og zearalenon
Disse mugg-giftene kan forekomme i kornprodukter. 
Kilden er muggsopper som angriper ulike kornpro-

dukter, men er foreløpig ikke påvist i øl.5 

Patulin
Patulin er en mugg-gift som kan forekomme i ulike 
fruktjuicer og sider. I 2018 ble det tatt ut 30 prøver 

sider til analyse mht. patulin. Det ble ikke påvist 
patulin i noen av produktene.6 
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OVERSIKT REKLAMASJONER 
PGA. OVERTRYKK  

(MUSSERENDE VIN) 2018

7 159 560
Solgte enheter 2018.

27
Registrerte reklamasjoner  

pga. høyt trykk etter salg (0,0004 %).

223
Registrerte reklamasjoner  

pga. feil trykk, i butikk (0,0031 %).

4
Antall rapporterte skader (mindre kuttskader) 

(0,000056 %). 

Deler av eksplosjonene på musserende vin kan 
spores tilbake til én produsent og én avvikende 

flaskeproduksjon.

RAPPORTERTE HENDELSER

OVERSIKT REKLAMASJONER 
PGA. OVERTRYKK (ØL) 2018

6 683 153
Totalt solgte enheter med øl for 2018 

342
Registrerte reklamasjoner  

pga. høyt trykk etter salg (0,005 %).

2 903
Registrerte reklamasjoner  

pga. feil trykk, i butikk (0,043 %).

NULL
Antall rapporterte 
skader (0,00 %)

Tilfeller av overtrykk i øl er halvert  
i forhold til 2017. Reduksjonen kan forklares med  

at vi gikk aktivt ut og informerte produsentene om 
konsekvensene av ustabil vare samt tiltak for  

å redusere risikoen for ustabil vare.
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ANTALL RAPPORTERTE HENDELSER SOM 
IKKE VAR I SAMSVAR MED REGELVERK 

MHT. INFORMASJON OG MERKING.

Obligatorisk merking av alkoholfrie og  
alkoholholdige produkter er regulert av  

forskrift om matinformasjon til forbrukerne.  
Avvik på merking blir som regel oppdaget  
i butikk før varene når kunde. Rapportering  

av på manglende merking blir sendt  
direkte til fagenheten Produktkvalitet,  

som gjør nødvendige tiltak.

3
Feil 

alkoholmerking

10
Feil holdbarhets- 

merking

1
Manglende allergen-

merking

1
Total sulfitt utenfor 

godkjent grenseverdi

3 

Villedende merking  
av produkter 

17
Totalt antall avvik pga. 

merking

RAPPORTERTE

OVERSIKT OVER AVVIK PÅ MERKING AV  
PRODUKTER I 2018

Produkter med manglende  
allergenmerking og overskredet holdbarhet  

vil umiddelbart sperres for salg. Produkter med  
villedende merking blir returnert for fjerning  

av avvikende informasjon.
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3
Smarte miljø- og klimaløsninger
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Gjennom FNs bærekraftsmål nr. 13 har Vinmonopolet 
forpliktet seg til å være en bidragsyter i kampen mot 
 klimaendringer og konsekvensene av disse. I vår nye 
 selskapsstrategi har vi inkludert miljø og klima som et 
strategisk satsingsområde, og vi tar et utvidet miljø ansvar 
nedover i verdikjeden. I 2018 innførte vi krav om at alle 
nye viner i vårt basissortiment under 150 kroner skal 
leveres på lettere emballasje. Lettere vekt på emballasjen 
er vårt viktigste tiltak for å nå våre ambisiøse  klimamål: 
40 prosent reduksjon innen 2020. 

Vinmonopolet samarbeider tett på miljøområdet med de 
andre nordiske alkoholmonopolene. Sammen utgjør vi en 
betydelig aktør, og samhandling gjennom et felles miljø
strategisk rammeverk gir større muligheter til å påvirke 
bransjen i en positiv retning enn ved å stå alene. I 2018 

Smarte miljø- og klimaløsninger

Flere steder i California  
opplevde man store og dramatiske 

skogbranner, ofte etterfulgt av flom 
og jordskred. 

gjennomførte vi flere koordinerte aktiviteter,  spesielt 
 rettet mot emballasje, samt delte beste praksis miljø
arbeid månedlig gjennom nettmøter.

 I DET STORE BILDET
Klimaendringene, med endrede temperaturer og ned
børsmønstre, vekker stor uro i vinverdenen. Vannmangel, 
gjentatte skogbranner, flom og økte gjennomsnitts 
temperaturer er noe vi i økende grad er påvirket av også 
i de mest tradisjonsrike vinområdene. Vindruer har en 
lang vekstperiode og er sensitive for vær, vind, hagl og 
frost. De ekstreme værutslagene vi har sett en økende 
tendens til i senere tid, gir i enkelte regioner svært store 
utslag både for produsert volum og kvalitet. 
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KLIMAÅRET 2018
I motsetning til 2017, som ifølge Harpers Magazine hadde 
det laveste målte produksjonsvolumet av vin siden andre 
verdenskrig, ble 2018 et godt produksjonsår bortsett fra 
i land som Portugal, Hellas og SørAfrika. Sistnevnte 
ble rammet av en lang og ekstrem tørke periode som 
 medførte vannrestriksjoner og dermed reduserte 
 produksjonsvolumer. I California opplevde man store 
og dramatiske skogbranner, etterfulgt av flom og jord
skred som skapte store problemer for vinprodusentene 
her. Året bar også preg av rekordtidlig modning og inn
høstinger flere steder i Europa. Antoine Malassagne, 
 fjerdegenerasjons gårdeier og champagneprodusent 
hos AR Lenoble i Damery i Champagne, forteller at de 
nå starter innhøsting av druene to uker tidligere enn for 
bare 20 år siden:

– Nå starter innhøstingen allerede i august. Høyere 
 temperaturer om nettene gjennom vekstsesongen fører 
til raskere modning og lavere syrenivå i druene. Det betyr 
at vinen mister mye av friskheten, som er essensielt for 
 smaken til champagne. Varmen kan også føre til flere syk-
dommer eller skader på druene.

KLIMAENDRINGER GIR OGSÅ NYE MULIGHETER
Storbritannias mat og miljøminister Michael Gove har 
uttalt at britisk musserende vin er på vei til å utfordre 
champagne på grunn av områdets velegnede kalkholdige 
jordsmonn, kombinert med varmere klima. Foreløpig 
produseres det mest vin sørøst i England, men det kan 
dyrkes druer så langt nord som til Edinburgh. 

Et varmere klima gir også nye muligheter for  vin 
pro duksjon her hjemme i Norge. I 2008 plantet 
Vinmonopolets varefaglige rådgiver Anne Enggrav 
Riesling og Frühburgunderstiklinger i Kristiansand. 
Etter flere år uten tilstrekkelig modning for vin   
pro duksjon ga den rekordvarme sommeren i 2018 lønn 
for strevet: Druene ble plukket i oktober, og vinen ligger 
nå til modning i kjelleren hjemme hos Enggrav utenfor  
Oslo. Anne hadde i utgangspunktet sett for seg at det 
kom til å ta 25–30 år før de kunne bruke druene til 

vinproduksjon. Virkeligheten ble 10 år fra plantet  stikling 
til moden drue.

– Prosjektet var ikke i utgangspunktet et klimaeksperi-
ment. Men det har det vist seg å bli. Dette viser jo i klar-
tekst at vinområdene flytter på seg. Det ser man mange 
 steder, og det gjør at mange typer vin og merkevarer kan 
bli  vanskelige å opprettholde, samtidig som nye mulig heter 
oppstår andre steder, sier Enggrav.

Foreløpig er de finansielle konsekvensene av klima
endringer for Vinmonopolet begrenset. Ettersom 
Vinmonopolet ikke eier produktene direkte, legges 
klimarisikoen i stor grad på importør og produsent.  
Vinmonopolet har for øvrig igangsatt risikokartlegging 
for å identifisere og håndtere produktomsetning fra 
områder spesielt utsatt for klimaendringer.

Vinmonopolets varefaglige 
rådgiver Anne Enggrav med 

sine modne Rieslingdruer 
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HVORDAN VI PÅVIRKER
Vinmonopolet har en betydelig påvirkning på klimaet 
gjennom vår verdikjede, der utslipp knyttet til  pro duksjon, 
distribusjon og særlig emballasje på produktene peker 
seg ut som de mest vesentlige. I 2016 fikk vi gjennom
ført en miljøanalyse, «Environmental impacts of  
alcoholic beverages as distributed by the Nordic 
Alcohol Monopolies», som viste at produksjonen av 
emballasjen står for 46 prosent av klimafotavtrykket 
på vin (32 prosent dersom emballasjen blir resirkulert 

av slutt bruker). Transporten utgjør, overraskende for 
mange, relativt lite. 

En utfordring knyttet til emballasje er at vi først  overtar 
det juridiske eierskapet til produktene når de er ferdig 
levert i butikkene. Vi eier med andre ord ikke formelt 
 verdikjeden der klimapåvirkningen er størst. Vi har 
 likevel valgt å inkludere emballasjen i klimaregnskapet. 
2018 er første gang vi rapporterer helhetlig på klima
utslipp for hele virksomheten.

Jordbruk Emballasje- 
produksjon

Forbruker- 
leddet

Butikk- 
leddet

Internasjonal 
transport

Produksjon  
og lagring

Resirkulering  
av emballasje
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Kategori Underkategori Utslippsfaktor Kg CO2-ekvivalenter

Interntransport  

Scope 1
Flyreiser (CO2-tall fra reiseoperatør) -  281 567 

Reisegodtgjørelse basert på km 0,1535  59 347 

Diesel leasede biler liter 2,512  8 990 

Bensin leasede biler liter 2,273  12 151 

SUM SCOPE 1  362 056 

Scope 2  46 %  

Energi

Elektrisitet butikker 0,128  1 919 400 

Elektrisitet kontorer + E-lager 0,128  67 977 

Fjernvarme 0,181

SUM SCOPE 2  1 987 377 

Scope 3  

Emballasje – salgsvarer 

Rødvin  14 227 450 

Hvitvin  6 884 220 

Rosévin  1 117 640 

Musserende  5 555 190 

Brennevin  5 175 010 

Øl  1 426 410 

Alkoholfritt  399 660 

SUM EMBALLASJE  34 785 580 

Avfall 

Papp/papir 0,021 47759,922

Glass 0,021 1421,826

Metall 0,021 261,66

Restavfall 0,205 9776,655

Matavfall 0,021 11,6802

Plastfolie 0,021 2101,8564

EE-avfall 0,021 121,905

SUM AVFALL  61 456 

Andre indirekte utslippskilder PLASTPOSER 0,02279 433010

SUM ANDRE INDIREKTE UTSLIPPSKILDER 433 010
SUM SCOPE 3 35 280 046

Underkategori Utslippsfaktor – kilde

Diesel leasede biler liter Miljøfyrtårns miljørapport

Bensin leasede bilder liter Miljøfyrtårns miljørapport

Elektrisk kraft kWh Nordisk el-mix 2018

Flyreiser CO2-evkivalenter oppgitt fra vår reiseoperatør

Reisegodtgjørelse basert på km «en gjennomsnittlig personbil»

Avfall Mijøfyrtårns miljørapport

Plastposer Leverandørs egen LCA-analyse

Klimaregnskap 2018



42  /  VINMONOPOLET – RAPPORT SAMFUNNSANSVAR 2018

Vi er stolte av å være en foregangsvirksomhet innen mil
jøsmart butikkdrift, noe vi jobber kontinuerlig med for å 
opprettholde og stadig forbedre. Alle våre butikker samt 
kjedekontor er sertifisert Miljøfyrtårn og er med det 
den største enkeltstående miljøfyrtårnvirksomheten.
Vinmonopolet er en stor innkjøper av driftsmidler, og 
relevante miljøkrav tas alltid inn i anskaffelsesprosessen 
i en tidlig fase. Vi er medlem av Svanens innkjøperklubb. I 
2018 har det vært rettet særlig søkelys mot behovsvurde
ring, miljømerkede produkter/tjenester, miljøsertifiserte 
leverandører og resirkulerbare/resirkulerte materialer. 

«Et konkret eksempel fra 2018 jeg vil trekke fram, er inn-
gåelsen av ny avtale om svanemerket renhold. I  for bindelse 
med den nye avtalen justerte vi ned vaskefrekvensen i 
butikk betydelig. Resultatet er både miljøgevinster og 
 betydelig reduserte kostnader, uten at det har gått på 
bekostning av rene butikker.» 

– Bård Einar Heggelund,  
leder innkjøp driftsmidler

VINMONOPOLETS MILJØKONSULENTER
Vinmonopolet er sertifisert Miljøfyrtårn, og for å klare å 
gjennomføre dette i 331 butikker har vi utdannet interne 

miljøkonsulenter. Cecilie Brungot, butikksjef i Ulsteinvik 
Vinmonopol, er en av miljøkonsulentene.

– Vi er 13 konsulenter fra hele landet og samles to ganger 
i året for faglig påfyll og erfaringsutveksling. 

I tillegg får vi løpende faglig oppdatering fra Vinmonopolets 
miljøsjef, sier Brungot. Denne kunnskapen bruker 
 kon sulentene til å gjøre de enkelte vin monopolbutikkene 
mer miljøsmarte. Konsulentenes arbeid kan grovt deles 
inn i kategoriene avfall, energi og HMS.

– Vi arbeider spesielt med å begrense avfallet fra butik
kene. Selvfølgelig sorterer vi og resirkulerer det vi måtte 
ha av avfall, men vi har også dialog med Vinmonopolet 
sentralt om hvordan avfall kan reduseres. Eksempelvis 
handler det om å påvirke leverandører og produsenter til 
å kutte ut unødvendig emballasje, som plastembal lasje 
inni pappesker, sier Brungot.

Konsulentene jobber også med å redusere energi bruken 
i butikkene, ved å følge med på svingninger i forbruket og 
ved å skru av lys, varmeapparater og annet når det strengt 
tatt ikke bør brukes.

Hvordan vi jobber 

Åtte av 13 miljøkonsulenter: Fra venstre: Olav Felle, Gorm Smørgrav, Stig Skogeng, Jetmund Ringstad, Jarle Rake, Cecilie Brungot, Steinar 
Sjåheim og OleSæming Søgård
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– I tillegg prøver vi å kutte ned på papirforbruk ved å 
redusere utskrifter. Vi jobber også aktivt med å  r  edusere 
reiseomfanget i bedriften. Samkjøring ifm. møter og 
nettkonferanser er eksempler på tiltak vi gjør. Arbeidet 
omhandler også HMS. Her samarbeider vi med verne
ombud om å lage en årsplan for vernerunde, brannøving, 
medarbeidersamtaler, AKAN og risikovurderinger.  
HMSaktivitetene evalueres årlig.

– Vi merker at våre kunder, særlig de yngre, er opptatt av 
bærekraft, og vi får oftere spørsmål om Fairtrade, øko
logisk vin, lettvektsflasker og lignende. Derfor er det 
 viktig at vi har kunnskapen vi trenger for å svare på deres 
spørsmål, avslutter Brungot.

Vinmonopolet tok tidlig et miljø- og klimaansvar og var 
et av de første store konsernene som sertifiserte alle sine 
enheter som Miljøfyrtårn. Jeg er imponert over  hvordan 
Vinmonopolet jobber gjennomgripende med bærekraft: 
Selskapet har kontroll på egne påvirkninger, men tar 
det også videre til produktutvikling og samarbeid med 
 partnere, leverandører og myndigheter.

– Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn

De siste årene har vi klart å 
bli mer energieffektive (kWh 
 elektrisk kraft) per m2 butikk- 
flate. I 2018 var det en kald 
vinter, etterfulgt av en varm 
sommer, som gir utslag i økt 
energibruk. På tross av gjen-
nomførte energisparetiltak 
steg energibruken per m2 noe i 
2018 sammenlignet med 2017. 
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EN GRØNNERE VINFLASKE
Vinmonopolet satte i 2018 krav om at all ny vin i vårt 
basissortiment som koster under 150 kroner, skal  leveres 
på miljøsmart emballasje. Dette er et av de største klima
tiltakene Vinmonopolet har gjort til nå.  

– Glassproduksjon er suverent den mest miljø belastende 
enkeltfaktoren ved Vinmonopolets virksomhet. Derfor 
ønsker vi å legge bedre til rette for kunder som ønsker å gjøre 
smarte valg, sier Vinmonopolets miljøsjef Rolf Eriksen. 

Framover vil det gradvis komme flere vinflasker med 
miljø smart emballasje, som lettere glassflasker, plast
flasker med pant, «stående poser», aluminium og 
 kartong, på plass i butikkhyllene. Et felles krav for alle 
er at de skal veie under 420 gram per 0,75 liter. Lettvekt 
betyr i  praksis billigere transport, mindre  forurensning 
og klima gassutslipp samt mindre ressurser brukt i 
 produksjonen av emballasjen. Vår tyngste glassflaske 
veier 1,4 kg, mens den letteste veier 350 gram. Vi merker 
den lette emballasjen som «miljøsmart emballasje», slik 
at kundene enkelt kan ta klimasmarte valg. 

KRAFTIG REDUKSJON AV UTSLIPP
Våre egne undersøkelser viste at ved å bytte fra eksi
sterende glassflaske til lettvektsglass på kun ett av våre 
bestselgende produkter ville vi kunne redusere de årlige 
utslippene av CO₂ med 175 tonn. Det tilsvarer utslipp 
fra 36 bilturer rundt jordkloden. Ved å stille slike krav 
har vi også sett at enkelte produkter har gått over til lett
vekt på all produksjon – ikke bare volumet vi får inn i våre 
butikker. Kravene om miljøsmart emballasje gir derfor 
store ringvirkninger vi nå begynner å se resultatene av.  

PLASTFLASKER ER MILJØSMART
Plastflasker veier bare 1/10 av en standard glassflaske, 
så de er derfor suverent mindre ressurskrevende å pro
dusere og transportere. En utfordring knyttet til plast
flasker er risikoen for plastforsøpling. I Norge er vi vel
dig flinke til avfallshåndtering, så vi vet at det er svært få 
flasker som havner i naturen eller i havet. For å redusere 
forsøplingsrisikoen til et absolutt minimum begynte vi 
fra 2018 å kreve pant på alle nye, runde plastflasker til vårt 
basissortiment. Lerker og ikke runde flasker går p.t. ikke 
i panteautomaten, men det er noe vi vil forsøke å løse. 

MILJØSMART EMBALLASJE ER BETYDELIG 
LETTERE ENN TUNGE GLASSFLASKER.

Dette utgjorde vårt klima-avtrykk
(OMRÅDER SOM MEDFØRTE UTSLIPP AV KLIMAGASSER)

 EMBALLASJE 92,4 %    AVFALL 0,2 %    ENERGIBRUK 5,3 %
 INTERN TRANSPORT 1,0 %    PLASTPOSER 1,1 %
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Andel lettvektsglass vin 0,75 l
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Vinmonopolets viktigste 
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Vin på plastflasker viste en 
sterk salgsøkning fra og 
med mai 2018. 

Totalt var salgsøkningen 
på plastflasker i 2018 på 
om lag 30 prosent.
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Antall plastposer viser en nedgang i 2018. 
Vi økte prisen fra 1 til 2 kroner 1. oktober. 
Nedgangen i 2018 ble 4,27 prosent. Målet vårt 
er å redusere plastposene med 15 prosent.

Antall plastposer

18,6

19,1

19,6

20,1

2017 2018

19 795 605

18 950 293

SPLEISELAG MOT PLASTFORSØPLING 
Hvert år skal Vinmonopolet gi flere millioner kroner i 
bidrag til Handelens Miljøfond sitt spleiselag mot plast
forsøpling i Norge. 

Handelens Miljøfond startet opp sommeren 2018 
og er et resultat av oppfølgingen fra EUs plastpose
direktiv. Fondets formål er å støtte tiltak som reduserer 
 plastforsøpling og plastposebruk samt øker ressursut
nyttelsen til plast.  

– Dette er en kjempesatsing for å redusere miljøpro
blemene knyttet til plast, sier Eirik Oland, daglig leder 
i Handelens Miljøfond. 

Fra 1. oktober økte vi prisen på plastposen vår fra 1 til  
2 kroner og ble samtidig medlem av Handelens Miljø
fond. For hver plastpose som blir solgt i butikkene våre, 
gir vi 50 øre direkte til fondet. Vinmonopolet har bidratt 
med 2,7 millioner kroner fra oktober til desember 2018.

Med dagens posesalg betyr dette at Vinmonopolet 
vil bidra med rundt 8 millioner kroner hvert eneste 
år i kampen mot plastforsøpling. 

I tillegg til å gi 50 øre for hver plastpose til Handelens 
Miljøfond øremerkes den resterende delen av overskud
det fra prisøkningen på plastposene til tiltak innen sam
funnsansvar i regi av Vinmonopolet.
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ØKOLOGISK

Økologisk

Salget av økologisk vin 
øker. 

Andelen økologisk vin var 
7,73 prosent målt i forhold 
til totalt vinsalg i 2018.

Salget av biodynamisk vin 
er økende, men utgjør en 
relativt liten andel av det 
totale salget av vin. 

Andel salg økologisk vin (%)
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MERKEDE PRODUKTER
ØKOLOGISK VIN
Økologisk vin er laget på druer som er dyrket uten  kjemiske 
sprøytemidler og kunstgjødsel. Produsenten  følger strenge 
regler for tilsetningsstoffer, som for  eksempel svovel. 
Økologisk vin er sertifisert av en  offentlig godkjent kon
trollinstans.
 

BIODYNAMISK VIN
Biodynamisk vin er også økologisk, men følger enda stren
gere regler i produksjonen. Vinbonden bruker for eksempel 
naturlige preparater og kompost i vinmarken. Biodynamisk 
vin er sertifisert av Biodyvin eller Demeter.
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4
Anstendig arbeid i hele  

leverandørkjeden
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Produktets vei fra jord til bord er en lang og ofte innviklet 
prosess. Den foregår i flere land, ved hjelp av mange ulike 
produsenter, leverandører og underleverandører og ut 
fra forskjellige forutsetninger. Vi er opptatt av at men
neskene som bidrar til produksjonen av varene du finner 
i Vinmonopolets hyller, skal jobbe under anstendige for
hold. Det er flere grunner til at dette er et viktig område 
for oss. Det er store forventninger fra våre  interessenter 
knyttet til Vinmonopolets arbeid med etisk handel – at vi 
arbeider systematisk med å sikre gode arbeidsforhold i 
leverandørkjeden, og at menneskerettigheter blir respek
tert og etterlevd. Den norske regjeringen forventer at 
Vinmonopolet, som en statlig eid virksomhet, er ledende 
i å ta samfunnsansvar. Dette innebærer at vi tar ansvar 
for mennesker, miljø og samfunn som påvirkes av vår 
virksomhet. Vår medlemsorganisasjon amfori BSCI  for 
venter at vi etterfølger deres Code of Conduct, og at vi job
ber aktivt for å implementere verdiene og prinsippene i vår 
leverandørkjede. Men kanskje aller viktigst – våre kunder 
forventer at Vinmonopolet kan garantere for at de produk
tene de handler hos oss, er produsert på en rettferdig måte.  

Ettersom produsenter og deres underleverandører i 
stor grad representerer Vinmonopolet, er det også en 
 vesentlig omdømmerisiko knyttet til arbeidsforhold i 
leverandørkjeden. Det viktigste for Vinmonopolet er 
ikke å ivareta vårt eget rykte, men å forbedre arbeids 
og levestandarden til menneskene som produserer 
varene vi selger. Omdømme er likevel en faktor i denne 
 sammenheng. Hvordan vi jobber med etisk handel i en 
global leverandørkjede, påvirker kundenes inntrykk av 
Vinmonopolet som en ansvarlig aktør – og igjen vår over
ordnede  selskapsambisjon: å være ønsket av alle. 

Som en stor aktør i markedet har Vinmonopolet, gjennom 
strategisk arbeid med etisk handel, mulighet til å påvirke 
arbeidsvilkår i vinbransjen i positiv retning. Derfor er 
et av de viktigste temaene i Vinmonopolets bærekrafts
arbeid å sikre anstendig arbeid for alle. Dette er forankret 
i Vinmonopolets selskapsstrategi hvor vi aktivt har valgt 
å bidra for å oppnå FNs bærekraftsmål nr. 8, anstendig 
arbeid og økonomisk vekst.

Anstendig arbeid i hele leverandørkjeden
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Anstendig arbeid i hele leverandørkjeden
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IMPORTØRENES ROLLE I EN GLOBAL LEVERANDØRKJEDE
Vinmonopolet handler ikke direkte med produsentene, 
men med de om lag 400 aktive norske importørene, 
som er Vinmonopolets nærmeste samarbeidspartnere. 
De importerer produkter fra om lag 6 000 produsenter 
fra hele verden, som leverer over 24 000 produkter som 
utgjør Vinmonopolets sortiment. Produsentene har 
ofte underleverandører som leverer råstoffer, som for 
 eksempel druer eller sukkerrør. Sesongvariasjoner og 
endring i produktporteføljer gir relativt store  forskjeller i 
leverandørkjeden fra år til år. Disse forandringene og det 
faktum at vi ikke selv eier kontrakten med  produsentene, 
gjør det spesielt utfordrende å jobbe for å forbedre 
arbeidsforholdene til arbeidere.

Gjennom å være produsentenes kontraktspart har 
 importørene en viktig rolle i arbeidet med å sikre 
 anstendig arbeid i leverandørkjeden. Gjennom 
betingelser i Vinmonopolets avtale med importørene 
(Generelle innkjøpsbetingelser for AS Vinmonopolet) 
er de ansvarlig for å sikre at våre etiske retningslinjer 
blir gjort kjent og etterlevd hos produsentene og deres 

underleverandører. Importørene skal gjennomføre egne 
risikovurderinger og sørge for at produsenter de har 
grunn til å tro ikke etterlever retningslinjene, utbedrer 
dette. Mange av importørene er imidlertid små virksom
heter som har begrensede ressurser til å jobbe med dette. 
Det medfører at Vinmonopolet må støtte importørene og 
ta en del av ansvaret med å følge opp produsentene selv.

AMFORI BSCI
Vinmonopolet er medlem av amfori BSCI, en inter
nasjonal organisasjon for åpen og bærekraftig handel 
med mer enn 2 000 medlemmer i 40 land. Amfori BSCIs 
revisjonsrapporter blir tilgjengeliggjort for alle medlem
mer. På denne måten får vi oversikt over en større del av 
produsentporteføljen enn det vi selv klarer å følge opp,  
og vi kan konsentrere våre ressurser om en mer 
 om fattende oppfølging og veiledning av et fåtall utvalgte 
produsenter og deres underleverandører. Hvis det er 
store  utfordringer hos en produsent, vil både amfori BSCI 
og medlemmer som er tilknyttet produsenten, i felles
skap bidra til at utfordringene blir adressert og utbedret. 
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Code of Conduct består av elleve punkter:
 rett til å organisere seg i fagforeninger og forhandle om 

felles betingelser på arbeidsplassen
 rettferdig lønn
 helse, miljø og sikkerhet
 særskilt beskyttelse for unge arbeidstakere
 forbud mot tvangsarbeid
 antikorrupsjon
 ingen diskriminering
 anstendig arbeidstid
 forbud mot barnearbeid
 ingen form for usikkert arbeid
 Beskytte miljøet

Kravene i Code of Conduct gjelder for alle  produsenter 
som selger varene sine gjennom et eller flere av de 
 nordiske monopolene. Importørene er ansvarlig for å 
tilse at kravene blir etterlevd i hele sin verdikjede, altså 
helt ned til råvareprodusent. Ettersom vi har over  6 
000 produsenter i vårt sortiment (per 31.12.2018), er 
det en umulig oppgave å etterprøve om samtlige produ
sent er følger kravene vi stiller. Vi har  derfor prioritert 
 produsenter og  underleverandører fra såkalte risiko
land. Dette er land der  sannsynligheten for at kravene 
i Code of Conduct blir brutt, er større. Vi bruker amfori 
BSCI Risk Country Analysis som styringsverktøy i denne 
 prosessen. Vi  hensyntar også salgsvolum og følger derfor 
hoved sakelig opp produsenter fra vårt basis sortiment. På 
bakgrunn av denne risikovurderingen lager vi en lang
tidsplan hvor vi fokuserer på noen få land per år. I 2018 
har vi fulgt opp produsenter fra SørAfrika og Mellom
Amerika. 

I tillegg til revisjoner (der en uavhengig tredjepart 
 avdekker ev. brudd på Code of Conduct gjennom en 
inspeksjon) har vi i 2018 vektlagt aktiv tilstedeværelse, 
dialog,  veiledning og opplæring av produsenter. Vi har 
også involvert lokale fagforeninger som har gitt oss nyt
tige innspill til hvordan vi kan bidra best mulig. Målet har 
vært å utvikle relasjoner og felles forståelse for å kunne 
skape varige endringer.

SAMARBEIDSPARTNERE
Til sammen er de fem nordiske alkoholmonopolene 
en av verdens aller største innkjøpere. Det betyr at 
Vinmonopolet, Systembolaget (Sverige), Alko (Finland), 
ÁTVR (Island) og Rúsdrekkasøla Landsins (Færøyene) til 
sammen har stor påvirkningskraft i denne bransjen. Vi 
kjøper også inn varer fra flere av de samme produsentene. 
Derfor valgte vi i 2008 å jobbe sammen om etisk handel i 
leverandørkjeden. Vi er alle fem medlem av amfori BSCI 
og har opprettet en felles strategi for samarbeidet.

Vinmonopolet samarbeider med organisasjonen 
Stronger Together. Dette er en internasjonal organi
sasjon som arbeider mot moderne slaveri i form av 
 tvungent arbeid, menneskesmugling og annen utnyt
telse av  arbeidere jorden rundt. De bistår med opplæ
ring, kunnskapsressurser og et omfattende nettverk 
av arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidstakerorgani
sasjoner. I 2018 organiserte de totalt 45 workshops for 
til sammen 663 arbeidere. Stronger Together har vært 
en viktig samarbeidspartner for oss i vårt arbeid med å 
avdekke uverdige arbeidsforhold i SørAfrika.

VINMONOPOLET HAR PRODUKTER I  
SORTIMENTET FRA FØLGENDE RISIKOLAND

 Argentina
 Brasil
 Bulgaria
  Cuba
 India

 Jamaica
 Mexico
 Panama
 Peru
 Russland

  Sør-Afrika
  Thailand
 Tyrkia
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1  Moderne vinlagring i 
Mendoza, Argentina 2015. 

2  Arbeidere i vinmarken. 
Swartland, SørAfrika 2019.
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VINPRODUKSJON I SØR-AFRIKA
Vinmonopolet har i flere år lagt vekt på etisk handel i Sør
Afrika. Egne risikovurderinger og besøk samt medie
dekning av sørafrikansk vinproduksjon de siste årene er 
årsaken til dette. I 2018 gjennomførte vi 20 inspeksjoner 
(preassessments) i SørAfrika, hos 5 produsenter og 15 
underleverandører (kooperativer og druefarmer). 

Vi identifiserte behov for 30 forbedringer hos vinprodu
senter og hos 54 druefarmer. Bruddene på våre etiske ret
ningslinjer gjelder hovedsakelig innen områdene
  helse, miljø og sikkerhet
  kommunikasjon og stressmestring
  rettigheter for migrantarbeidere

Samtlige av de reviderte produsentene og underleveran
dørene har hatt forbedringsområder, i ulik grad. Alle har 
sagt seg villige til å jobbe for å utbedre disse forholdene.

OPPFØLGING I 2018 
I 2018 har vi særlig fulgt opp underleverandørene til vin
produsenter fra SørAfrika og brennevinsprodusenter fra 
MellomAmerika. Begge regionene kommer høyt opp på 
våre risikovurderinger. I tillegg har både  internasjonale 
rapporter og norsk media, som begge har fokusert på 
 dårlige arbeidsforhold, bidratt til at vi har valgt å konsen
trere vår innsats om disse områdene i 2018.

INSPEKSJONER OG REVISJONER
Totalt 25 oppfølgingsinitiativ:

  20 inspeksjoner
  4 revisjoner – 1 produsent med 3 underleverandører
  1 oppfølgingsrevisjon

RESULTATER
  20 inspeksjoner – til sammen 84  

forbedringsområder identifisert 
  4 revisjoner – D (ikke bestått)
  1 oppfølgingsrevisjon – resultat A

I tillegg til inspeksjoner som gjennomføres av eksterne 
revisorer, ønsker Vinmonopolet selv å være tett på 
 produsentene og deres underleverandører. Vi har tro 
på at gode relasjoner og dialog er nøkkelen til bedre 
 sam arbeid. I 2018 fikk vi besøkt til sammen 46 vin og 
brennevinsprodusenter:
  Nicaragua: 3 Bonsucrosertifiserte sukkermøller  

og plantasjer
  Belize: 2 Fairtradesertifiserte sukkermøller  

og sukkerkooperativer
  Guatemala: sukkermølle med tre plantasjer 

 og et destilleri
  Italia: 5 vinprodusenter
  SørAfrika: 35 produsenter og underleverandører

Flere av arbeiderne har 
jobbet på vingården i 
mange år. Swartland, 

SørAfrika 2019. 
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Se for deg en vingård i SørAfrika. Rundt lunsj
bordet sitter arbeiderne og tar en velfortjent pust 
i bakken. Sola skinner nådeløst ute i vinmarkene, 
men nå er det tid for litt etterlengtet skygge, mat 
og vann.

«Hei, er det du som er Jan? Jeg er ny her», sier 
den unge kvinnen og smiler. 

«Jeg hørte at du har jobbet her lenge?»
«Joda, det er vel rundt 30 år», svarer Jan og  

smiler tilbake. Han er i 50åra og har et ansikt som 
vitner om mange og lange dager i vinmarkene.

«Men ikke alle dagene har vært like fine som 
denne.»

Som mange arbeidere i SørAfrika har ikke Jan 
hatt et enkelt liv. Å jobbe på vingård er krevende 
nok i seg selv, med stekende sol og hardt fysisk 
arbeid. Flere generasjoner har dessuten bodd i 
isolerte områder med få muligheter til å skaffe 
seg annet arbeid, og tidligere var det vanlig å gi 
arbeiderne vin som en del av lønna.

I likhet med mange andre utviklet Jan alko
holisme som følge av systemet med vin som 
 betaling, i tillegg til hardt arbeid, dårlig øko
nomi og traumatiske hendelser. Dette startet en 
ond sirkel av mye alkohol, lite penger og dårlige 
boforhold. Han mistet tilsynsrollen på arbeids
plassen sin, tapte ansikt i lokalsamfunnet og ble 
alvorlig deprimert.

Så kom det hjelp fra uventet hold.  
Vinmonopolet gjennomfører jevnlig til

syn og revisjoner hos flere av de sørafrikanske 
ving årdene som leverer druer og vin til norske 
 polhyller. Målet er å finne og belyse problemer 
og utfordringer i arbeidernes situasjon, og etter 
en slik revisjon hos Jans arbeidsgiver bestemte 
vingården seg for å kontakte en lokal hjelpe
organisasjon. De jobber for bedre arbeidsvilkår 
og psykososiale forhold for arbeiderne gjennom 
blant annet kurs og utdanning.

Jan fikk hjelp av en sosialarbeider, og gjennom 
samtaler og støtte klarte han å slutte å drikke. 
Han jobber fremdeles med avhengigheten sin, 
men feiret nettopp ettårsjubileum uten å ha rørt 
alkohol. Livet hans har blitt snudd på hodet, og 
han har nå et godt forhold til familien sin. Han er 
tilbake som veileder på gården.

«Barna mine føler seg trygge igjen, og de sier at 
de er stolte av meg», forteller Jan. 

Vinmonopolet skal ikke ha hele æren for at 
Jans liv har endret seg, men vi er glade for at vi har 
bidratt ved å belyse og peke på konkrete utfor
dringer, og satt i gang en konstruktiv prosess hos 
arbeidsgiveren.

 «Det skjedde ikke over natta», sier Jan og  
rydder av lunsjbordet.

«Men det viktige er at det skjedde.»

Da Jan kom på rett vei
Gårdsarbeideren Jan* kom seg bort fra alkoholmisbruk og inn i en meningsfylt jobb  

på vingården. Med uventet hjelp fra et statlig alkoholmonopol i Norge.

* Jan er en fiktiv person. Denne historien er ment å belyse generelle utfordringer blant arbeidere på vingårder i SørAfrika. 
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ROMINDUSTRIEN I LATIN-AMERIKA
I tillegg til vinproduksjon i SørAfrika har Vinmonopolet 
jobbet for å bedre forholdene til arbeidere i romindu
strien i LatinAmerika. I 2015 publiserte organisasjonen 
FairFood en rapport som avdekket dårlige  arbeidsforhold 
blant sukkerrørsarbeidere i flere land i MellomAmerika. 
På bakgrunn av denne satte vi i gang en systematisk kart
legging og oppfølging av romprodusenter og under
leverandører med produkter i vårt sortiment. 

Vi har i 2018 gjennomført en revisjon av en sukkermølle 
med tre sukkerrørsplantasjer i Guatemala. I Puerto Rico 
gjennomførte vi en oppfølgingsrevisjon i et destilleri. 
Revisjonene avdekket vesentlige brudd på våre etiske 
retningslinjer. Dette dreiet seg blant annet om dårlige 
boforhold for 26 innleide arbeidere.

i 2018 startet vi oppfølgingen av 
romindustrien i LatinAmerika. 

Arbeidsforhold på sukkerrøs 
platasjene kan være krevende. 
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PRISBELØNNET ARBEID MED Å SIKRE ARBEIDERES 
RETTIGHETER 
Vår medlemsorganisasjon amfori BSCI ga oss i juni 2018 
den svært prestisjetunge prisen «Excellence» i konkur
ranse med over 2 000 andre medlemsbedrifter fra hele 
Europa. Prisen ble gitt til oss fordi vi viser nye initiativ i 
vårt bærekraftsarbeid og derved framstår som en rolle
modell som andre bedrifter kan lære og bli inspirert av. 
Vi er stolte av utmerkelsen og tar med oss denne seieren 
videre i vårt arbeid med etisk handel – for vi har fortsatt 
en lang vei igjen å gå.

SERTIFISERT ETISK
Vinmonopolet jobber aktivt for å sikre akseptable 
arbeidsforhold i hele vinindustrien. I tillegg er noen av 
produktene vi selger, sertifisert av uavhengige merke
ordninger. Produkter merket «Fairtrade» eller «Fair 
for Life» har vi derfor kategorisert som sertifisert etisk. 

Per desember 2018 var det 27 produkter i kategorien 
 sertifisert etisk. Dette tilsvarer 0,11 prosent av våre 
 produkter (per 31.12.18).

I tillegg til Fairtrade og Fair for Life finner man flere lokale 
sertifiseringsordninger på flaskene hos Vinmonopolet. 

Dette kan være WIETA fra SørAfrika, Sustainable Wines 
of Chile eller Sustainable Wines of California for å nevne 
noen. Siden dette ikke er inter nasjonale sertifiserings
ordninger på linje med Fairtrade og Fair for Life, kate
goriseres ikke disse produktene som sertifisert etisk. 
Likevel er de lokale merke ordningene et signal om at 
disse vingårdene jobber for å unngå  barnearbeid, tvangs
arbeid og diskriminering. Arbeidsvilkår, minstelønn 
og HMStiltak omfattes også av merkingen. Vi  aner 
kjenner deres innsats og ser  positivt på lokale initiativ 
innen etisk handel.

DRIFTSMIDLER
Vinmonopolet er underlagt og følger lov om  offentlige 
anskaffelser (LOA) ved innkjøp av driftsmidler og 
 tjenester. Dette gjelder ITutstyr, butikkuniformer, kaffe 
etc., altså alt utenom alkoholholdig drikk. Vi legger Difis 
sosiale kontraktsvilkår til grunn i kravspesifikasjoner, og 
leverandørene forplikter seg til å følge kravene i denne:

Forbud mot 
1 barnearbeid (ILOs kjernekonvensjoner 138 og 182)
2 tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)
3 diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)
4 manglende respekt for fagorganisering og kollektive 

forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98)

Leverandøren plikter å påse at produksjon av ytelser 
regulert til denne kontrakten skjer i henhold til 
 produksjonslands nasjonale lovgivning. Ved å  akseptere 
kontraktsvilkårene er også leverandøren på forespørsel 
forpliktet til å rapportere etterlevelse og/eller bli 
underlagt revisjon av disse vilkårene. I tillegg stilles det 
 miljøkrav i alle anskaffelser der dette er relevant. Kravene 
stilles enten i kvalifikasjonsfasen, som et konkurranse
parameter eller som et kontraktskrav.

ETISKSertifisert etisk

SALGSUTVIKLING SERTIFISERT ETISK 2016–2018*

2016 2017 2018

550 146 487 924 521 791

*liter solgt

Vinmonopolets 
bærekraftsrådgiver, 

SashaMonique Elvik, 
mottar amfori BSCI 

prisen i Brussel i juni. 
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5
God og inkluderende arbeidsplass
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Vinmonopolet har som mål å bli Norges beste arbeids
plass innen 2022. Det skal vi oppnå gjennom tydelig 
etisk forankring og gode utviklingsmuligheter for alle 
ansatte. Det er viktig for Vinmonopolets toppledelse, 
styre og ansatte at vi lykkes med strategien. Det betyr at 
Vinmonopolet må strekke seg lenger enn hva styrende 
dokumenter som arbeidsmiljøloven, personalhåndboken 
og lederhåndboken pålegger oss. Vi jobber strategisk for 
å forebygge HMSavvik og har som mål å øke rapporte
ringen og redusere antall skader og ulykker. Videre har vi 
satt oss ambisiøse nærværsmål fram til 2022, målet for 
2018 var 94 prosent. Selv om vi ikke nådde helt opp dette 
året endrer vi ikke ambisjonene, da vi opplever det som 
motiverende å ha noe å strekke oss etter. 

I strategisk plan organisasjonsutvikling, som er tilknyt
tet overordnet selskapsstrategi, står det at Vinmonopolet 
skal jobbe med kompetanseheving og medarbeider
utvikling, inkludering og mangfold. Det skal være god 
dialog mellom toppledelse og fagforeningene, og vi skal 
utføre tillitsbasert ledelse i alle ledd. 

Motiverte og faglig dyktig ansatte er avgjørende for å være 
en attraktiv arbeidsplass og for å oppnå gode kunde møter. 
Arbeidet vi gjør for å ta best mulig vare på våre ansatte, 
er derfor et prioritert område for å oppnå virksom hetens 
mål, i tillegg bygger det opp under FNs bærekraftsmål 
nr. 12, anstendig arbeid og økonomisk vekst samt mål 
nr. 3, god helse.

KOMPETANSE OG MEDARBEIDERUTVIKLING
For å sikre ansvarlig salg av alkohol er vi helt av  hengig av 
å ha folks støtte – vi skal være Polet for alle. Det  krever 
kompetente og serviceinnstilte medarbeidere i alle ledd. 
Av den grunn satser vi tungt på kompetanse utvikling. 
Ordet «varefag» brukes flittig i Vinmonopolet og betyr 
kompetanse om produktene vi selger. Ikkevarefag 

gjelder alle øvrige fagfunksjoner i organisasjonen, eksem
pelvis digitale løsninger, ledelse, HMS, butikkdrift etc. 

VAREFAGLIG
Varefaglig kompetanse har alltid vært et prioritert 
 satsingsområde for Vinmonopolet. I 1970årene ble 
dette gjennomført ved at ansatte deltok på internatkurs i  
14 dager og smakte seg gjennom prislisten fra perm til 
perm. Derfra har utviklingen gått gradvis mot dagens 
mer pedagogiske tilnærming. I 1997 ble det inngått en 
avtale med Wine And Spirit Education Trust (WSET), et 
verdensledende utdanningssenter innen vin, om å tilby 
deres kurs til våre ansatte. Noen år senere ble WSET 
Diploma innført som et trinn i kompetansestigen. Dette 
er en toårig utdanning forbeholdt våre mest dedikerte 
ansatte.

En god og inkluderende  
arbeidsplass

 HVER ANSATT I POLET HAR  
BRUKT I GJENNOMSNITT LITT OVER EN 

ARBEIDSUKE PÅ OPPLÆRING I 2018 

74 828
TIMER HAR TIL SAMMEN BLITT BRUKT 

PÅ OPPLÆRING I 2018 
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Slik er opplæringstilbudet strukturert

TRINN 1
Introduksjonskurs

96,3 %
Ekurs For alle ansatte

For alle 
butikkansatte

Ekurs og samling,  
operasjonalisering  

av trinn 1

Ekurs/egenstudium  
varefaglig fordypning

Samling,  
operasjonalisering  

av trinn 3

Årstudium, varefaglig fordypning  
i enkelttemaer

TRINN 2
Introduksjonssamling

88,4 %

TRINN 3
Varefaglig kurs

79 %

TRINN 4
Varefaglig samling

75 %

TRINN 5
Selvstudium

36,5 %

TRINN 6
WSET Diploma

1 %

EKSTERNT STUDIUM: Wine & Spirit  
Education Trust – verdens ledende  

organisasjoner innen vin og brennevins utdanning.  
Studiet gir spesifisert produktkunnskap og forståelse  

av globale markeder for vin og brennevin.

Ob
lig
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el
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Til sammen har det blitt brukt 74 828 timer på opplæring i 2018. Det tilsvarer  
40,5 timer per ansatt – hver ansatt i Vinmonopolet har brukt i gjennomsnitt litt over 
en arbeidsuke på opplæring i 2018.
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ØVRIG VAREFAGLIG KOMPETANSEHEVING
I tillegg til den obligatoriske opplæringen har vi i de siste 
årene satset på elæring og film. En rekke korte varefag
lige elæringskurs eller filmsnutter er tilgjengelig for alle 
ansatte gjennom den nettbaserte læringsportalen og på 
intranettet Workplace. Utover dette arrangeres frivil
lige varefaglige samlinger for ansatte som har fullført 
den obligatoriske opplæringen. 

To ganger i året arrangeres «Smakesmia», der ansatte 
i butikk sammen lager mat og prøver ut ulike drikke
varer til. Butikkene skal totalt gjennomføre minst elleve 
 smakinger i året, der hensikten er å øke kunnskapen om 
produktene de selger, og dele erfaringer med hverandre. 

Åpne studiereiser 
Vinmonopolet arrangerer hvert år tre åpne studie reiser 
som alle butikkansatte kan søke om å delta på. Målet 
er økt kunnskap om et spesifikt tema eller vinområde. 
Hver tur har 20 deltakere. Uttak av deltakere baserer 
seg i første rekke på hva slags behov for kompetanse de 
forskjellige butikkene har. Destinasjon velges på bak
grunn av salgstrender og Vinmonopolets lanseringsplan. 
Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er at turene 
bidrar til personlig utvikling og ikke minst motivasjon 
for arbeidet i butikk. 

Lett og lyst var hovedmålet for 2018:
 Spania: cavaproduksjon
 SørFrankrike: musserende vin fra Cremant de 

Limoux og rosévin fra Provence
 Italia: musserende vin, prosecco i Veneto og  

franciacorta i Lombardia

1  Tur i vinmarkene i Valdobbiadene, Italia. 
2  Smaking av musserende vin som enda 
ikke har fått bobler, i Valdobbiadene, Italia.
3  Prøvesmaking i Priorat, Spania. 
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ANNEN TYPE OPPLÆRING
Lederopplæring og utvikling
Vinmonopolets holdning er at vi ved å utvikle dyktige 
ledere skaper en attraktiv arbeidsplass med lojale og 
tilfredse medarbeidere. Gjennom dyktige ledere skal 
Vinmonopolet styrke sin posisjon som Norges ledende 
faghandelskjede og oppnå visjonen om å bli ønsket av 
alle. Vi har derfor valgt å satse på lederutvikling som en 
del av det strategiske arbeidet med å realisere våre mål. 
I 2019 lanserer vi et nytt lederprogram som bygger på 
våre lederprinsipper: inspirere og involvere, balansere, 
utvikle og utfordre. 

HMSopplæring
HMSopplæringen i Vinmonopolet handler om HMS
arbeidet i organisasjonen og kunnskap om lover, for
skrifter og interne rutiner. Vi jobber systematisk og mål
rettet for å ta vare på våre ansatte på best mulig måte.

HMSopplæringen i Vinmonopolet er tredelt:
 HMS for alle: obligatorisk elæringskurs for alle 

ansatte
 HMS – tekniske hjelpemidler: elæringskurs for alle 

ansatte i butikk og for alle ansatte på kjedekontoret 
som skal jobbe i butikk 

 HMS – verneombud: 60 verneombud samles på  
kjedekontoret én gang i året for faglig oppdatering og 
erfaringsutveksling, i tillegg er det regionsvise sam
linger ved behov.

Seniorkurs
Etter fylte 60 år kan alle ansatte delta på en to dagers 
samling med Statens pensjonskasse hvor de lærer om sin 
kommende pensjonisttilværelse og pensjon.

Ekurs
Per desember 2018 har vi totalt 95 elæringskurs tilgjen
gelig for våre ansatte. De er fordelt på følgende tematikk:

 ledelse: 8 ekurs
 om Vinmonopolet: 23 ekurs
 HMS: 10 ekurs
 butikkdrift: 9 ekurs
 varefag: 39 ekurs
 annet (Excel, PowerPoint, Word): 6 ekurs

SAMARBEID MED FAGFORENINGENE 
Vinmonopolet jobber for å ha et godt og konstruktivt 
samarbeid med foreningene. Faste møtepunkter  gjennom 
året er arbeidsmiljøutvalget (AMU) og sentralt kontakt
forum (SKF). Foreningene deltar i partssammensatte 
utvalg, prosjekt og referansegrupper samt ulike drifts
relaterte drøftingsmøter gjennom året. 

Vinmonopolet gjennomfører årlige lønnsforhand
linger med samtlige fagforeninger iht. tariffavtalene. 
Alle ansatte, uavhengig av fagforeningsmedlemskap, 
blir lønnsregulert en gang i året i samsvar med forhand
lingsresultatene.

581 (30 %)
Uorganiserte

34 (2 %)
Delta

302 (16 %)
AV

1004 (52 %)
FKV

ANTALL I 2018

AMU-møter gjennomført: 4

Saker behandlet i AMU: 16

SKF-møter gjennomført: 2

Saker behandlet i SKF: 5
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 Kvinner Menn

Ledere – totalt  55 %  45 %  

Ledergruppen  37,5 %  62,5 % 

Ledere på nivå 3 (ledere som rapporterer til en direktør) 50 %  50 % 

Butikksjefer  54 %  46 %  

INKLUDERING OG MANGFOLD
Vinmonopolet jobber aktivt for å ansette mennesker 
med ulik bakgrunn. Vi har et mål om å oppnå en balansert 
 sammensetning når det gjelder alder, kjønn og  kulturell 
bakgrunn. I tillegg tar vi årlig inn lærlinger fra ulike 
 studieretninger på arbeidstrening på kjedekontoret.  

LIKESTILLING
Arbeidet med likestilling er en viktig del av vår personal
politikk. Dette gjelder ved rekruttering, kompetanse
utvikling, lønnspolitikk og arbeidsvilkår. Vinmonopolet 
ønsker en mest mulig jevn fordeling mellom kjønnene. 
Ved utgangen av året var det 66 prosent kvinner og 
34 prosent menn i bedriften. Tabellen nedenfor viser 
fordelingen mellom kvinnelige og mannlige ledere i 
Vinmonopolet i samme periode.   

Vinmonopolet kom på 6. plass i årets SHE Index
SHE Index er en konkurranse som måler hvor gode 
 norske selskaper er på kjønnsbalanse, som gjennom føres 
i samarbeid med rådgivnings og  revisjonsselskapet EY. 
Vinneren ble kåret 05.03.19 basert på tall fra 2018.

MINORITETER 
Vinmonopolet ønsker å ha en balansert sammensetning 
av alder, kjønn og kulturell bakgrunn blant de ansatte. 
Dette er et uttalt mål i vår rekrutteringsprosess. Vi 
 opplever imidlertid få søkere fra kulturer der  rusmidler 
generelt, og alkohol spesielt, er imot deres religiøse over
bevisning.

PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
Arbeid i Vinmonopolets butikker er tidvis fysisk  krevende. 

TOTALT ANTALL ANSATTE 2018:

1 848
1 279 KVINNER OG 662 MENN

STYRESAMMENSETNING 2018:  
9 PERSONER

x 4 x 5
ALDER: 0 UNDER 30, 1 MELLOM 30 OG 50 ÅR,  

8 OVER 50 ÅR

662
ANSATTE PÅ HELTID

1 186
ANSATTE PÅ DELTID



VINMONOPOLET – RAPPORT SAMFUNNSANSVAR 2018  /  67

Så langt det er praktisk mulig, tilrettelegges det for at 
ansatte med særskilte behov skal kunne stå lenger i jobb. 
Vi ser at små butikker har større utford ringer med til 
rettelegging enn større butikker, i tillegg til at den fysiske 
belastningen på øvrige ansatte øker. I 2018 flyttet kjede
kontoret inn i helt nye kontorlokaler som i større grad er 
tilrettelagt for personer med  nedsatt funksjonsevne.  

LÆRLINGER OG PRAKSISSTUDENTER
Vinmonopolets kjedekontor er en lærebedrift for  kontor 
og administrasjonsfaget og IKTservicefaget. I kontor 
og administrasjonsfaget tas en ny lærling inn hver høst, 
slik at vi til enhver tid har to lærlinger på huset. I tillegg 
 tilbys elever på Vg1 og Vg2 praksisplass i for bindelse med 
yrkesfaglig fordypning når vi har  kapasitet til dette. Så 
langt det lar seg gjøre, etterstreber vi å ta imot praksis
studenter for kortere og lengre perioder, både i butikk 
og på kjedekontoret. 

Gjennom ordningen for økonomisk støtte  hjelper 
Vinmonopolet ansatte til å oppnå fagbrev som 
 praksiskandidater. Vi dekker 50 prosent av  kostnadene 
til fagbrev i salgsfaget, logistikkfaget og renholds
operatørfaget (der det er relevant for stillingen).

YRKESAKTIVITET ETTER FYLTE 50 ÅR 
42 prosent av de ansatte i Vinmonopolet er over  
50 år, og gjennomsnittlig ansettelsestid er 15 år. Dette 
 indikerer at ansatte trives i jobben, og at vi tar vare på 
våre  medarbeidere, spesielt arbeidstakere som har vært 
i bedriften i mange år. Ved rekruttering oppfordres alle 
aldersgrupper til å søke. 

Turnover fordelt på kjønn
Kjønn Turnover

Kvinner 6,97 %

Menn 5,6 %

Turnover fordelt på aldersgrupper
Aldersgruppe Turnover

20–29 17,07 %

30–39 6,14 %

40–49 4,3 %

50–59 3,07 %

60–69 15,63 %

TOTALT 6,73 %

x 80 x 64
NYANSETTELSER OG TURNOVER I 2018:  

144 NYANSATTE 

ALDER: 55 UNDER 30 ÅR, 75 MELLOM 30 OG 50 ÅR,  
14 OVER 50 ÅR

NÆRVÆR OG HELSEFREMMENDE TILTAK
Sykefraværet for 2018 totalt var 7,24 prosent mot 7,71 
 prosent i 2017. Dette gir en nedgang på 0,47 prosentpoeng. 
Dette gir 6,1 prosent reduksjon i sykefraværet for 2018. Den 
prosentvise reduksjonen fra 2016 til 2018 er på hele 10,6 
prosent. Nærværsarbeid har vært en prioritering i 2018, og 
det er igangsatt et strategisk prosjekt for å øke  nærværet. 
Representanter fra foreningene er blant deltakerne. I 2018 
har vi hatt medarbeidere med gjentakende sykefravær i 
fokus, samt forebygging av gjentakende sykefravær, noe som 
er i tråd med fokusområdene i den nye IAavtalen (inklu
derende arbeidsliv). Dette vil videreføres i 2019 med blant 
annet en opplærings og aktivitetsplan for å øke nærværet.

NÆRVÆRSMÅL
2018 2019 2020 2021

94,0 % 94,5 % 95,0 % 95,5 %
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92,76 %

NÆRVÆR 2018

7,24 %

SYKEFRAVÆRET I 2018

kvinner: 
7,38 % 

menn: 
3,16 %

Det ble ikke gjennomført medarbeidertrivselsundersøkelse 
i 2018 i påvente av en oppdatert versjon av  undersøkelsen, 
som planlegges gjennomført i januar 2019.

HMS-AVVIK
Det ble rapportert om 24 skader på personer i 2018, mens 
det i 2017 var registrert 25 skader. Tre av skadene i år er 
knyttet til uhell hos kunder hos Vinmonopolet, og ett avvik 
er dobbelregistrert. Det tilsier at det reelle antallet skader 
på våre egne ansatte er 20. 

17 av disse skadene er karakterisert som mindre alvor
lige, mens tre er alvorlige skader. Fire av skadene førte til 
 fravær, og sju medførte behov for medisinsk behandling.  
Sju av skadene var kuttskader, som dermed er den hyppigst 
 registrerte skadeformen i Vinmonopolet.

Antall HMSavvik: 104
Herav er 20 skader på personer og 22 tilløp til skade  
(nestenulykker).

TILTAK FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ 
Årets butikk 
Årets butikk er en intern konkurranse hvor 95 prosent av 
butikkene deltar. Butikkene sammenlignes etter salgs
volum og måles mot et sett med KPIer. Disse endres  jevnlig 
for å gjenspeile god og sunn butikkdrift. Å vinne Årets 
butikk er prestisjefylt og får mye oppmerksomhet internt. 
Konkurransen arrangeres for ellevte gang i år og er en av 
flere aktiviteter som bidrar til økt motivasjon og bedre 
arbeidsmiljø i butikkene.

KVINNER HELTID: 9,2 %
MENN HELTID: 4,38 %

KVINNER DELTID: 5,73
MENN DELTID: 1,95

SYKEFRAVÆR FORDELT PÅ HELTID/DELTID

Hamar ble årets butikk i 2018. "Det er en atmosfære i butikken som er preget av positivitet, humor og arbeidsglede" var del av juryens begrunnelse.

8
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Kjedekontoret Oslo: SwimmingPOL
«Alle som har lyst, kan bli med badegruppa 
SwimmingPOL som møtes en gang i måneden året 
rundt og tar et morgenbad på brygga utenfor Operaen. 
Slagordet vårt er: åtte svømmetak klokka åtte. Et for
friskende og sosialt arrangement.»  

– Marie Steffens, kommunikasjonsrådgiver

Hamar: Kollegamiddagen
«Ansatte som har frilørdag, inviterer resten av butik
ken på middag etter arbeidstid. Vi setter av tid til hver
andre og deler kunnskap om mat og vin – vi lærer 
masse og har det så hyggelig sammen! Dette styrker 
arbeidsmiljøet i butikken, samtidig som vi får et faglig 
utbytte.»

– Martin Lillemælum, butikksjef Hamar

Kristiansand: Trening morgen og kveld
«De ansatte i butikken på Sørlandssenteret i 
Kristiansand møtes hver mandag morgen før arbeids
tid og trener tabata. På torsdager er det yogatimer 
etter arbeidstid for de som vil. Her deltar alle som 
ønsker det, uavhengig av om de har fridag eller ikke. 
Kjempegøy!»

– Tove Andersen, nestleder Sørlandssenteret

Bergen: Stoltzen opp
«Ansatte i alle butikker i Bergen blir invitert med til å 
gå eller løpe opp Stoltzekleiven (bakke med ca. 1 000 
trappetrinn og ca. 300 høydemeter) hver tirsdag – i eget 
tempo. En sporty og sosial aktivitet som er godt likt!»

– Helge Skjelvik, butikksjef Fyllingsdalen

Lokale initiativ
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6
Forretningsetikk og antikorrupsjon
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Etisk forsvarlig og transparent virksomhetsstyring er viktig 
for oss i Vinmonopolet. Dette bygger på eget ønske om å 
være åpne om hvordan vi driver butikkene våre, i tillegg 
til hva vi er pålagt gjennom ulike lover og regler. Vi har 
et strengt regelverk for innkjøp av alkoholholdige varer 
som skal sikre likebehandling og er underlagt loven om 
offentlige anskaffelser for våre driftsmidler. Vi har null
toleranse for korrupsjon og har derfor et solid regelverk 
for å forhindre bestikkelser og sikre etisk adferd hos våre 
ansatte og samarbeidspartnere. Gjennom bærekraftsmål 
nr. 12, ansvarlig forbruk og produksjon, forplikter vi oss 
blant annet til å sikre høy etisk standard og ansvarlighet 
i alle ledd – dette gjelder også egen virksomhet. 

Monopolordningen i seg selv innebærer en risiko 
for  korrupsjon. De økonomiske konsekvensene av å 
ikke være en del av Vinmonopolets distribusjon kan 
være store for produsenter og grossister, hvilket øker 
 risikoen for at disse ønsker å påvirke Vinmonopolets 
 beslutninger. Det er særlig Vinmonopolets innkjøps
prosesser som kan være utsatt for uønsket påvirkning. 
Spesielt utsatte forretningsprosesser er knyttet til lokal 
liste og  spesialutvalg. Vinmonopolet opplevde i 2005 en 
sak som har preget organisasjonen siden. Det ble i kjøl
vannet av den såkalte Ekjordsaken iverksatt tiltak for 
å sikre uav hengighet og objektivitet i forbindelse med 
enkelte utsatte forretningsprosesser. God forretnings
etikk og antikorrupsjonsarbeid er av den grunn et høyt 
prioritert område for virksomheten.

Vinmonopolet har klare retningslinjer for  personlig 
adferd som skal sikre mot misbruk av stilling i de 
 markeder der Vinmonopolet er dominerende aktør. Vi 
har i dag etiske retningslinjer som skal sikre mot slik 
 utilbørlig påvirkning. Disse gjennomgås årlig på alle 
nivåer i Vinmonopolet, og alle enheter rapporterer på 
gjennomgangen. Formålet er å eliminere muligheten til 
påvirkning. Det er i 2018 gjennomført en risikovurdering 

om korrupsjon i alle avdelinger i Vinmonopolet. Denne 
risikoanalysen vil danne grunnlag for en oppdatering av 
etisk regelverk våren 2019 og en modernisert opp læring  
i innholdet i Vinmonopolets etiske regelverk innad i 
organisasjonen.

REGLER FOR INNKJØP AV ALKOHOLHOLDIGE  
DRIKKEVARER
Vinmonopolets innkjøp av alkoholholdig drikk  reguleres 
av forskrift om Vinmonopolets innkjøp, som fast holder 
at innkjøp skal skje innenfor alkohol politiske ramme  
vilkår, men ellers på vanlige forretnings messige 
betingelser, tilpasses etterspørselen og sikre like
behandling. Det skal sikres at statlige handelsmono
poler blir tilpasset slik at det ikke vil forekomme noen 
forskjellsbehandling når det gjelder vilkårene for  
forsyning og avsetning. Likebehandlingsprinsippet er 
særlig sentralt i Vinmonopolets innkjøpsregler, sammen 
med forut sigbarhet, konkurranse og etterprøvbarhet. 
Vinmonopolet har ikke mulighet til å importere varer 
selv, dvs. kjøpe varer direkte fra produsent, men via en 
importør som er registrert etter avgiftsregelverket i  
alkoholloven.

Vinmonopolet har fem produktutvalg:
 basisutvalget
 partiutvalget
 bestillingsutvalget
 testutvalget
 tilleggsutvalget

Forretningsetikk og  
antikorrupsjon
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BASIS- OG PARTIUTVALGET
Det framgår av innkjøpsforskriften at kjøp til basis 
og partiutvalget i hovedsak skal gjøres på grunnlag av 
 konkurranse der det i tillegg til pris skal legges vekt på 
kvalitet og leveringsdyktighet. Kvalitet kan  vurderes 
av Sensorisk prøveinstans (SPI) som er  akkreditert 
blindtesting av tilbud opp mot en kravspesifikasjon. 
Beslutning om kjøp foretas på bakgrunn av pris,  sensorisk 
kvalitet og leveringsdyktighet i tråd med forskrift 
om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. Nye 
 produkter i basisutvalget er garantert salg i tolv  måneder. 
Vinmonopolet benytter et rangeringssystem som 
 baserer seg på solgte liter for å fastslå hvilke pro dukter i 
 basisutvalget som etter utløp av en fredningsperiode er 
 aktuelle for videre listeføring. Rangeringsrapporten er 
også grunnlag for kvalifisering og strykning av produkter 
i test og bestillingsutvalget. Rangeringssystemet bygger 
på produktgrupper som igjen er delt inn i prissegmenter. 
Rangering gjennomføres hver annen måned basert på 
siste seks måneders salg i de største butikkene, og  dermed 
er det etterspørsel som bestemmer hvilke produkter som 
listeføres i Vinmonopolets sortiment.

BESTILLINGSUTVALGET
Bestillingsutvalget er etablert for å fange opp det  tilbudet 
av produkter som grossistene har på lager i Norge, men 
som ikke tas opp i basis, parti eller testutvalget. Varene 
kan bestilles enten via butikk eller på vinmonopolet.no. 
Dersom et produkt i bestillingsutvalget oppnår et til
strekkelig høyt salgsvolum, kjøpes produktet inn til 
Vinmonopolets basisutvalg.

TEST- OG TILLEGGSUTVALGET
Vinmonopolet skal også ha et testutvalg. Testutvalget 
har til formål å sikre markedsadgang for  produkter 
som ikke er tatt inn i Vinmonopolets basis eller 
 partiutvalg. Grossister må selv melde interesse for 
å  lansere produkter i testutvalget. Vinmonopolet 

fordeler antall lanseringer på antall interessenter, og  
produktene er garantert listeføring i seks måneder. 
Deretter konkur rerer produktene i testutvalget med 
produkter i basis og bestillingsutvalget om videre liste
føring i Vinmonopolets faste sortiment. Tilleggsutvalget 
består av øvrige  produkter som grossistene kan tilby. Det 
stilles ikke krav til at produktene er på lager i Norge, og 
grossisten kan reservere seg mot å levere mindre partier.

SPESIALUTVALG OG LOKAL LISTE
Vinmonopolet har et spesialutvalg og en såkalt lokal liste 
i butikk. Lokal liste er de produktene som butikkene selv 
velger å ta inn i sin butikk fra basis, bestillings og testut
valget, som følge av lokal etterspørsel. For å unngå speku
lasjoner om forskjellsbehandling og uønsket påvirkning 
har vi regler om leverandørbesøk i butikk. Det er også en 
begrensning av hvor mange produkter hver enkelt butikk 
kan ta inn på sin lokale liste, samt en rutine for dette. 

Spesialutvalget omfatter produkter som har  eksepsjonelt 
høy kvalitet, er tilgjengelig i kun små partier, er ny 
skapende og som skiller seg klart ut fra hva som ellers 
 finnes i Vinmonopolets sortiment. Dette er unike 
 produkter som kjøpes inn i små kvanta og omfatter 
knapphetsvarer, merkevarer, har kun én tilbyder og/eller 
er produkter som ikke blir fanget opp av anbud etter kon
kurranse. Produkter til spesialutvalget kjøpes inn etter  
§ 33 direktekjøp i innkjøpsforskriften. Dersom til budene 
viser at flere kan tilby etterspurt produkt, vil pris og 
 tilgjengelighet være avgjørende. Slike innkjøp benyttes 
når produktet bare kan skaffes fra én grossist, eller inn
kjøpet på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan 
utsettes. Direkte innkjøp som sådan innebærer en for
størret risiko for uønsket påvirkning. 

Det utarbeides en lanseringsplan for spesialutvalget 
som godkjennes av ansvarlig leder. Grunnlag for anbuds
innbydelser sendes leder for kategori og innkjøp for 
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godkjennelse. Leder for innkjøp og produktkvalitet 
 vurderer innstilt tilbud mot anbudsinnbydelse før ev. 
godkjenning av kjøp. Grossistandel måles for lansering er 
de siste tolv månedene, og det er også føringer på hvor 
stor andel/kjøp som kan gjøres fra en grossist.

KLAGER
Det er en egen nemnd, jf. forskrift om nemnd for prøving 
av AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv., 
som kan overprøve om Vinmonopolets beslutning om 
 innkjøp, strykning eller pris er i overensstemmelse med 
innkjøpsforskriften etter klage fra grossist. Det ble i 2018 
oversendt 14 klager til klagenemnda, hvorav én er  trukket 
av klager. Vinmonopolet har så langt fått medhold i ti, og 
vi venter på nemndas avgjørelse i tre saker. 

REGLER FOR INNKJØP AV DRIFTSMIDLER
Vinmonopolets innkjøp av alle andre varer, fra kontor
rekvisita til uniformer, gjøres i overenstemmelse med 
lov om offentlige anskaffelser. Regelverket stiller 
strenge krav til omfattende dokumentasjon, spesiell 
kunngjøring, frister, inngåelse av kontrakt ved avtale
dokument og adgang til å klage til den som anskaffer, 
og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Lov 
om offentlige anskaffelser skal sikre effektiv bruk av 
Vinmonopolets midler og at en forretningsmessig til
nærming og likebehandling av leverandører bidrar til 
høyere verdiskapning i samfunnet. Loven pålegger opp
dragsgiver blant annet å 

 basere anskaffelsene på konkurranse (når dette er 
mulig) 

 ivareta hensynet til forutberegnelighet, gjennom
siktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen  

 sikre likebehandling av leverandører 

 vurdere de miljømessige og etiske konsekvensene av 
anskaffelsen 

Butikken eller enheten på kjedekontoret vurderer og 
avgjør behovet for hvilke varer og tjenester som skal 
anskaffes. Enheten «anskaffelser» i Økonomiavdelingen 
har ansvaret for valg og gjennomføring av anskaffelses
prosedyrer og innehar en rådgivende rolle innenfor 
spørsmål som vedrører anskaffelser av driftsmidler i 
Vinmonopolet. 

KLAGER
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 
hånd terer klager som gjelder brudd på regelverket for 
 offentlige anskaffelser. Vinmonopolet har i 2018 ikke 
mottatt klage til KOFA eller for øvrig i rettssystemet.

ETISK REGELVERK 
Vinmonopolet har et strengt regelverk for etisk adferd, 
for å sikre tillit til Vinmonopolet gjennom høy kvalitet 
på arbeidet som utføres av selskapets ansatte. «Etiske 
retningslinjer for alle ansatte i Vinmonopolet» skal 
virke forebyggende og sikre innsyn og kontroll slik at 
 eventuelle kritikkverdige forhold oppdages raskt og blir 
ryddet opp i, og at det blir reagert overfor ansatte som har 
opptrådt i strid med reglene. 

Retningslinjene omtaler blant annet regler knyttet til
 diskriminering
 korrupsjon: misbruk av stilling for å oppnå person

lige eller forretningsmessige fordeler for seg selv 
eller andre

 lojalitet og taushetsplikt
 nøytralitet – produkter skal likebehandles og  

omtales basert på objektive kvalitetskriterier
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VINMONOPOLET 
HAR MOTTATT ÅTTE 

VARSLER I 2018.

 Åpenhet og varsling
 Habilitet
 Kontakt mellom ansatte og leverandører,  

på jobb og privat
 Gaver, sosiale arrangementer og reiser

Et eget avsnitt omtaler retningslinjer for å unngå  uønsket 
påvirkning fra leverandører av alkoholholdige drikke
varer. Dette er rettet spesielt mot ansatte i butikk og 
 avdelingen Kategori og innkjøp. Tilsvarende regel
verk gjelder for Vinmonopolets leverandører og er en 
del av de generelle innkjøpsbetingelsene og avtalene 
Vinmonopolet inngår. 

ANSVAR
Ansvaret for at regler overholdes, ligger til sjuende og 
sist hos administrerende direktør. Direktør for Kategori 
og innkjøp og for Kjededrift og utvikling har et  spesielt 
ansvar for å påse at reglene overholdes, da kontakt 
 mellom ansatte og leverandører i hovedsak inntreffer 
mellom produktsjefer og butikkansatte. Vinmonopolets 
to jurister jobber på oppdrag for hele bedriften for å 
 ivareta etterlevelse av regelverk. De er organisert under 
direktør for Kommunikasjon og samfunnsansvar. 

Vinmonopolet har en internrevisjonsavdeling bestående 
av tre personer, med en ansvarlig revisor. Internrevisjon 
igangsatte i 2018 en kartlegging av mulige relasjoner 
 mellom ansatte og leverandører for å kontrollere etter
levelsen av etisk regelverk.

Avdelingen Strategi og organisasjon har ansvaret for 
det etiske regelverket. Deres oppgave er å oppdatere 
etisk regelverk med tilhørende caser slik at de følger 
den  samfunnsmessige utviklingen, samt å sørge for opp
læringsprogram for ansatte. 

VARSLINGSKANAL
Vinmonopolet har en varslingskanal hvor både ansatte 
og personer utenfor vår virksomhet kan varsle om 
 kritikkverdige forhold. Her kan det varsles om personer 

i Vinmonopolet, eller personer med tilknytning til 
Vinmonopolet, som mistenkes å ha begått en straff
bar handling, og om brudd på lovbestemmelser, etiske 
 retningslinjer eller andre regler og retningslinjer i virk
somheten. Det kan også varsles om  alvorlig  systemsvikt 
som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt 
 person. Alle varsler går til en ekstern og  uavhengig 
 samarbeidspart. Varsler kan selv velge om man vil være 
helt  anonym, kun oppgi sin identitet til vår samarbeids
part eller varsle åpent. Samarbeidspart sender  varslene 
videre til Vinmonopolets interne varslingsråd, som 
 vurderer om forholdene representerer brudd på lov, 
retningslinjer eller gjeldende praksis. Vinmonopolets 
varslingsråd består av leder Bærekraft, leder Juridisk og 
to representanter fra HR. 
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GRI-INDEKS

OBLIGATORISKE INDIKATORER

GRI indikator 
nr. Tittel Svar Mangler

Sidetall og  
nettadresser

102-1 Organisasjonsnavn AS Vinmonopolet

102-2 Aktiviteter, merkevarer, 
produkter og tjenster

Vinmonopolet er et norsk aksjeselskap eid 
av staten ved Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Selskapet har nasjonalt monopol på 
butikksalg av vin, brennevin og sterkøl. Det 
vil si drikkevarer med alkoholinnhold over 
4,75 volumprosent.

102-3 Selskapets hovedkontor Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo 
Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo

102-4
Plassering av driftssteder, 
leverandører og  
produsenter

Oversikt over Vinmonopolets butikker,  
utsalgssteder i Norge side 16, årsrapport 2018 
Leverandøroversikt: 
Hvor kommer varene våre fra?

https://www.
vinmonopolet.no/
leverandorer 
s. 10–11

102-5 Eierskap og juridisk  
informasjon

Vinmonopolet er et norsk aksjeselskap eid av 
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. 

102-6 Markeder med  
tilstedeværelse

Vinmonopolet er salgskanal for alkohol-
holdige drikkevarer over 4,7 volumprosent  
i Norge. Vi har 331 butikker fordelt over hele 
landet.

102-7 Selskapets størrelse

Antall ansatte totalt: 1 848 
Antall ansatte kjedekontoret: 188 
Antall ansatte i butikk: 1 660 
Antall butikker: 331 
 
Nettoinntekt: 13,86 millioner kroner  
Antall produkter i alle sortimenter: 24 354

102-8 Informasjon om ansatte  
og andre arbeidstakere

Antall ansatte, fulltid 
   Kvinner: 331 
   Menn: 306 
Antall ansatte, deltid 
   Kvinner: 898 
   Menn: 356 
 
Distrikt 1: 109 
Distrikt 2: 126 
Distrikt 3: 119 
Distrikt 4: 107 
Distrikt 5: 157 
Distrikt 6: 147 
Distrikt 7: 127 
Distrikt 8: 140 
Distrikt 9: 167 
Distrikt 10: 172 
Distrikt 11: 165 
Distrikt 12: 122 
 
Sesongvariasjoner:  
Det er noe sesongvariasjoner mht. hvor mye 
mertid mange ansatte jobber, men det er ikke 
en del av faste antall årsverk/ansatte.

Tallene er hentet 
inn fra HR- 
systemet UWB 
Milestone, per 
31.12.18. Systemet 
gir kun tall på an-
satte (inkl. vikarer 
og engasjement), 
ikke innleide, 
ekstrahjelper  
eller ansatte i 
permisjon. Vi 
har heller ikke 
mulighet til å ta 
ut informasjon 
fordelt på fast 
eller midlertidig 
kontrakt.  

 

102-9 Leverandørkjede Importørenes rolle i en global  
leverandørkjede s. 52

https://www.vinmonopolet.no/leverandorer
https://www.vinmonopolet.no/leverandorer
https://www.vinmonopolet.no/leverandorer
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OBLIGATORISKE INDIKATORER

GRI indikator 
nr. Tittel Svar Mangler

Sidetall og  
nettadresser

102-10

Vesentlige endringer  
i størrelse, struktur,  
eierskap eller  
leverandørkjede

I juni 2018 flyttet Vinmonopolets kjedekontor 
fra Akersgata 51 til nye lokaler i Dronning 
Eufemias gate 11.  
 
Nye butikketableringer i 2018: 8 
   Moelv, Hedmark   
   Vik i Hole, Buskerud   
   Digerneset, Skodje, Møre og Romsdal   
   Metro Lørenskog, Akershus   
   Hovden Bykle, Aust-Agder   
   Nesna, Nordland   
   Down Town Porsgrunn, Telemark   
   Carl Berners plass, Oslo 
 
Buttikkrenoveringer/flyttinger 2018: 10 
   Finnsnes, Troms 
   Florø, Sogn og Fjordane 
   Holmestrand, Vestfold 
   Lom, Oppland 
   Lyngdal, Vest-Agder 
   Oslo Briskeby, Oslo 
   Paleet, Oslo 
   Rakkestad, Østfold 
   Skien, Telemark 
   Sola, Rogaland 
 
Antall nye importører: 63 
Importørenes rolle i en global leverandørkjede s. 52

102-11 Forsiktighetsprinsipp eller 
-tilnærming

Vinmonopolet er i liten grad stilt overfor 
beslutninger hvor forsiktighetsprinsippet bør 
legges til grunn.  

102-12 Eksterne tiltak Amfori BSCI Code of Conduct, Stronger 
Together

102-13 Medlemsskap av foreninger
Amfori BSCI, Stronger Together, Handelens 
Miljøfond, Emballasjeforeningen, Stiftelsen 
Miljøfyrtårn 

102-14 Erklæring fra øverste 
beslutningstaker Adm.dir. har ordet s. 5

102-16
Verdier, prinsipper,  
standarder og normer for 
adferd 

Ny strategi: Vinmonopolet  
som en ansvarlig og aktiv alkoholpolitisk  
samfunnsaktør

s. 9 
https://www.
vinmonopolet.no/
vinmonopolet-i-fre-
mtiden

102-18 Styringsstruktur

Årsrapport 2018:  
   Organisasjonskart 
   Ledergruppen 
   Styret

Årsrapport 2018:  
s. 37 
s. 38 
s. 43

102-40 Liste over interessent- 
grupper Interessentanalysen s. 16–17

102-41 Tariffavtaler Samarbeid med fagforeningene s. 65

102-42 Identifisering og valg  
av interessenter Interessentanalysen s. 16–17

102-43 Tilnærming til  
interessentengasjement Interessentanalysen s. 16–17

https://www.vinmonopolet.no/vinmonopolet-i-fremtiden
https://www.vinmonopolet.no/vinmonopolet-i-fremtiden
https://www.vinmonopolet.no/vinmonopolet-i-fremtiden
https://www.vinmonopolet.no/vinmonopolet-i-fremtiden
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OBLIGATORISKE INDIKATORER

GRI indikator 
nr. Tittel Svar Mangler

Sidetall og  
nettadresser

102-44 Nøkkelemner og  
bekymringer tatt opp Interessentanalysen s. 16–17

102-45 Enheter som inngår  
i konsernregnskapet

Årsrapport 2018:  
   Regnskap

Årsrapport 2018:  
s. 44

102-46 Rapportinnhold og  
avgrensninger Slik rapporter vi – formelle rammer s. 3

102-47 Liste over materielle 
temaer Vesentlighetsanalysen s. 18–19

102-48 Gjentakelse av  
informasjon  -

102-49 Endringer i rapportering  - 

102-50 Rapporteringsperiode 2018

102-51 Dato for siste rapport  -

102-52 Rapporteringssyklus Årlig

102-53 Kontaktpunkt for spørsmål 
angående rapporten sara.gronneberg.hauge@vinmonopolet.no

102-54 Rapportering i samsvar 
med GRI Standards

Rapporten er utarbeidet i henhold til GRI 
Standards: Core option

102-55 GRI-indeks GRI-indeks s. 76

102-56 Ekstern revisjon  -
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VALGFRIE INDIKATORER – VESENTLIGE TEMAER

GRI indikator nr. Tittel Svar Mangler
Sidetall og  
nettadresser

103-1 Forklaring og  
avgrensning av tema Redusere skadevirkninger av alkohol s. 24

103-2 Ledelsens tilnærming Redusere skadevirkninger av alkohol s. 24

103-3 Evaluering av ledelsens 
tilnærming Redusere skadevirkninger av alkohol s. 24

Egendefinert Alderskontroll Registrert ansvarlig salg s. 26

Egendefinert Regulert tilgjengelighet Regulert tilgjengelighet s. 28

Egendefinert Kundetilfredshet Monopolmodellen – en modell som fungerer! s. 29

 Produktsikkerhet

103-1 Forklaring og  
avgrensning av tema Produktsikkerhet s. 32

103-2 Ledelsens tilnærming Produktsikkerhet s. 32

103-3 Evaluering av ledelsens 
tilnærming Produktsikkerhet s. 32

416-1
Vurdering av helse- og 
sikkerhetspåvirkning fra 
våre varer og tjenester

Kontaminanter i vin, øl, brennevin og  
alkoholfritt s. 32

416-2

Brudd på regler og 
standarder for helse og 
sikkerhet for våre  
produkter og tjenester

Rapporterte hendelser s. 34

417-1
Krav til produkt og 
serviceinformasjon og 
merking 

Mykotoksiner, tungmetaller, allergener, varer 
med for høyt CO2-innhold s. 33

417-2

Antall tilfeller av brudd 
på regelverk og frivillige 
retningslinjer knyttet til 
produktinformasjon

Rapporterte hendelser ikke i samsvar med 
regelverk for informasjon og merking s. 35

417-3

Antall tilfeller av brudd 
på regelverk og frivillige 
retningslinjer knyttet til 
markedskommunikasjon

Rapporterte hendelser ikke i samsvar med 
regelverk for informasjon og merking s. 35

Smarte miljø- og klimaløsninger

103-1 Forklaring og  
avgrensning av tema Smarte miljø- og klimaløsninger s. 38

103-2 Ledelsens tilnærming Smarte miljø- og klimaløsninger s. 38

103-3 Evaluering av ledelsens 
tilnærming Smarte miljø- og klimaløsninger s. 38

201-2

Finansielle konse- 
kvenser og andre 
risikoelementer og 
muligheter knyttet til 
klimaendringer

Klimaåret 2018 
Klimaendringer gir også nye muligheter s. 39

301-1 Materialer brukt  
(målt i vekt eller volum) Vedlegg 1 s. 83
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VALGFRIE INDIKATORER – VESENTLIGE TEMAER

GRI indikator nr. Tittel Svar Mangler
Sidetall og  
nettadresser

302-1 Energiforbruk innad 
i organisasjonen Vedlegg 1 s. 83

302-3 Energiintensitet Vedlegg 1 s. 83

302-4 Reduksjon av  
enerigforbruk Vedlegg 1 s. 83

305-1 Direkte klimagassutslipp 
(scope 1) Miljøregnskap s. 41

305-2 Indirekte klimagass-
utslipp (scope 2) Miljøregnskap s. 41

305-3 Andre indirekte klima-
gassutslipp (scope 3) Miljøregnskap s. 41

305-4 Utslippsintensitet for 
klimagasser Miljøregnskap s. 41

305-5 Reduksjon av  
klimagassutslipp Miljøregnskap s. 41

306-2
Avfallsmengde, fordelt 
på avfallsfraksjon og 
disponering av avfall

Miljøregnskap 
Vedlegg 1

s. 41 
s. 84

308-1 Andel nye leverandører 
vurdert mht. miljørisiko Andel salg økologisk og biodynamisk vin s. 47

308-2

Negativ miljø- 
påvirkning i leverandør- 
kjeden og iverksatte 
tiltak

Hvordan vi påvirker 
En grønnere vinflaske

s. 40 
s. 44

Anstendig arbeid i hele leverandørkjeden

103-1 Forklaring og  
avgrensning av tema Anstendig arbeid i hele leverandørkjeden s. 50

103-2 Ledelsens tilnærming Anstendig arbeid i hele leverandørkjeden s. 50

103-3 Evaluering av ledelsens 
tilnærming Anstendig arbeid i hele leverandørkjeden s. 50

407-1

Virksomheter og  
leverandører identifisert 
der retten til å danne/
delta i fagforening og 
kollektive forhandlinger 
er truet

Importørens rolle i en global verdikjede  
amfori BSCI 
Oppfølging i 2018

s. 52
s. 53 
s. 55–58

408-1

Virksomheter og  
leverandører identifisert 
der det er risiko for 
barnearbeid

Importørens rolle i en global verdikjede  
amfori BSCI 
Oppfølging i 2018

s. 52
s. 53 
s. 55–58

409-1

Virksomheter og  
leverandører identifisert 
der det er risiko for 
tvangsarbeid

Importørens rolle i en global verdikjede  
amfori BSCI 
Oppfølging i 2018

s. 52
s. 53 
s. 55–58
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VALGFRIE INDIKATORER – VESENTLIGE TEMAER

GRI indikator nr. Tittel Svar Mangler
Sidetall og  
nettadresser

413-2

Virksomheter med 
vesentlige faktiske og 
potensielle negative  
effekter på lokalsamfunn

Importørens rolle i en global verdikjede  
amfori BSCI 
Oppfølging i 2018

s. 52
s. 53 
s. 55–58

414-1
Andel nye leverandører 
risikovurdert mht.  
sosiale forhold

Sertifisert etisk s. 59

414-2

Negativ sosial  
påvirkning i leverandør- 
kjeden og iverksatte 
tiltak

Vinproduksjon i Sør-Afrika  
Da Jan kom på rett vei 
Romindustrien i Latin-Amerika

s. 55
s. 56
s. 58

FP1

Prosentandel av 
innkjøpt volum fra 
leverandører i tråd med 
selskapets sourcing 
policy

Vi har foreløpig 
ikke etablert 
rutiner som gir 
tilstrekkelig god 
 dokumentasjon 
av dette. Vi 
jobber mot å få 
en oversikt innen 
2022.

FP2*

Prosentandel av 
innkjøpt volum som er 
verifisert i samsvar  
med troverdige, inter-
nasjonalt anerkjente 
ansvarlige produksjons-
standarder

Sertifisert etisk s. 59

God og inkluderende arbeidsplass

103-1 Forklaring og  
avgrensning av tema En god og inkluderende arbeidsplass s. 62

103-2 Ledelsens tilnærming En god og inkluderende arbeidsplass s. 62

103-3 Evaluering av ledelsens 
tilnærming En god og inkluderende arbeidsplass  s. 62

401-1 Nyansettelser og 
utskifting av personalet Nyansettelser og turnover i 2018 s. 67

403-1

Ansattes representasjon 
i formelle HMS-komiteer 
med representanter for 
ledelsen og ansatte 

Samarbeid med fagforeningene s. 65

403-2

Type og frekvens av 
personskader, yrkessyk-
dommer, tapte arbeids-
dager, fravær og samlet 
antall dødsulykker etter 
region og kjønn

HMS-avvik 

Vi har ikke 
mulighet til å ta 
ut informasjon 
om skader fordelt 
på kjønn og 
region, heller ikke 
skaderate.  

s. 68
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VALGFRIE INDIKATORER – VESENTLIGE TEMAER

GRI indikator nr. Tittel Svar Mangler
Sidetall og  
nettadresser

404-1

Gjennomsnittlig antall 
timer organisert 
opplæring per år per 
ansatt

Kompetanse og medarbeiderutvikling 

Vi har ikke 
muliget til å 
hente ut in-
formasjon om 
opplæring fordelt 
på kjønn eller 
ansattkategori.

s. 63

404-2
Programmer for  
kompetanseutvikling  
og støtte til omstilling

Kompetanse og medarbeiderutvikling  
Varefaglig 
Annen type opplæring

s. 62
s. 62-64
s. 65

404-3

Andel medarbeidere 
omfattet av rutiner for 
regelmessig utviklings-
samtale

I den årlige medarbeidersamtalen som alle 
ansatte har, gjennomgås prestasjoner og  
arbeidsinnsats for den enkelte. Det legges 
også en plan for ev. videreutvikling i form av 
kurs eller utdanning. 

405-1
Mangfold i styrings- 
organer og blant 
ansatte   

Inkludering og mangfold s. 66

406-1
Tilfeller av diskrimi- 
nering og korrigerende 
tiltak

0

Forretningsetikk og antikorrupsjon

103-1 Forklaring og  
avgrensning av tema Forretningsetikk og antikorrupsjon s. 72

103-2 Ledelsens tilnærming Forretningsetikk og antikorrupsjon s. 72

103-3 Evaluering av ledelsens 
tilnærming Forretningsetikk og antikorrupsjon s. 72

205-1 Operasjoner vurdert for 
korrupsjonsrisiko Spesialutvalg og lokal liste s. 73

205-3
Bekreftede korrupsjons- 
hendelser og iverksatte 
tiltak

Klager = 0 
Varslingskanal s. 75

206-1

Juridiske reaksjoner på 
antikompetitiv adferd, 
antitrust og monopol-
praksis

Regler for innkjøp av alkoholholdige  
drikkevarer 
Regler for innkjøp av driftsmidler 
Etisk regelverk

s. 72 
s. 74 
s. 74
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VEDLEGG 1. 

MILJØTABELL

GRI 
indikator 

nr. Tittel Undertittel Svar

Materialer

301-1 Materialer brukt  
(målt i vekt eller volum)

a  Total vekt eller volum av materialer brukt  
til produksjon og pakking av selskapets  
viktigste produkter og tjenester ila. rapport- 
eringsperioden, herunder

Total vekt emballasje basert på salg 2018: 
Glass: 32 237 300 kg 
Papp: 1 877 480 kg 
Aluminium: 66 690 kg 
Plast: 588 380 kg 
 
Totalt: 34 796 850 kg

 i  ikke-fornybare materialer brukt Ukjent

ii  fornybare materialer brukt Ukjent

Energi

302-1 Energiforbruk innad  
i organisasjonen 

a  Selskapets totale energiforbruk fra  
ikke-fornybare kilder, målt i joules eller  
multiples, inkludert energityper brukt 

85,6 % av total mengde brukt elektrisk energi 
var fra ikke-fornybare kilder. Total bruk av 
elektrisk energi var 15 526 000 kWh.  
13 290 256 kWh var da fra ikke-fornybare 
kilder. Dette er basert på opplysninger fra vår 
strømleverandør og varedeklarasjon for 2018.

b  Selskapets totale energiforbruk fra forny- 
bare kilder, målt i joules eller multiples,  
inkludert energityper brukt 

14,4% av elektrisk energi var fra fornybare 
kilder i 2018. Dette utgjør da 2 235 744 kWh 
fra fornybare kilder i 2018.

c  Målt i joules, kWh eller multiples,  
totalforbruk av 15 526 000 kWh

i  elektrisitet 15 526 000 kWh totalt inkludert butikker,  
kontorer samt lager (samtlige energimålere)

ii  oppvarming

Det skilles ikke ut hva som går spesifikt til 
oppvarming, men oppvarmingen inngår i 
totalen på elektrisk energi. Mange butikker har 
oppvarming inkludert i husleien samt i form av 
tilført oppvarmet luft fra felles ventilasjons- 
anlegg.

iii  nedkjøling

Det skilles ikke ut hva som går spesifikt til 
kjøling. Kjøling kan i mange tilfeller være 
inkludert i husleien, ellers via tilført nedkjølt 
luft fra felles ventilasjonsanlegg på sentrene. 
Eventuell energibruk på egne kjølemaskiner er  
inkludert i totalen for kWh.

iv  damp Ikke relevant

d  Målt i joules, kWh eller multiples,  
totalt salg av Ikke relevant

i  elektrisitet Ikke relevant

ii  oppvarming Ikke relevant

iii  nedkjøling Ikke relevant

iv  damp Ikke relevant

e  Målt i joules, kWh eller multiples,  
totalforbruk av 15 526 000 kWh

f  standarder, metodologier, antakelser, og/
eller kalkuleringsverktøy

Tallene for elektrisk energi (kWh) sendes over 
ukentlig pr. målerpunkt til et eget energi- 
oppfølgingsverktøy. Tallene for 2018 er hentet 
ut fra systemet. 

g  kilde for de anvendte konverterings- 
faktorene Ikke relevant
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MILJØTABELL

GRI 
indikator 

nr. Tittel Undertittel Svar

302-3 Energiintensitet

a Organisasjonens energiintensitetsforhold

Måleparameter for energiintensite er kWh pr. 
m2 for butikkene. Butikkenes respektive  
energibruk i kWh deles på netto leieareal  
(innenfor yttervegger inkl. lager og salgsareal).

b  Organisasjonsspesifikk metrisk (nevneren) 
valgt for å beregne forholdet Arealenhet (m2)

cC Typer energi inkludert i intensitets- 
forholdet: drivstoff, elektrisitet, oppvarming, 
kjøling, damp eller alt

kWh – elektrisk energi

dD  Om forholdet bruker energiforbruk i  
organisasjonen, utenfor eller begge deler. Kun egen direkte energibruk

302-4 Utslippsintensitet for 
klimagasser

a  Reduksjoner i energiforbruk oppnådd  
som et direkte resultat av reduksjons- og  
effektivitetsinitiativ, i joules eller multipler

Totalt dokumentert reduksjon i kWh som  
resultat av gjennomførte tiltak i 2018 var  
99 500 kWh. 
Dokumentasjonen av tiltakene gjøres  
kontinuerlig i vårt eget miljøoppfølgings- 
system. Tiltakene er gjennomført av våre  
interne miljøkonsulenter (13 stk.) samt egen  
energikultivator på kjedekontoret. 89  
dokumenterte energitiltak gjennomført i 2018 
– blant annet: 
Oslo, Grunerløkka: -20 000 kWh 
Fosnavåg: -5 000 kWh 
Åndalsnes: -5 000 kWh 
Os: -10.000 kWh 
Bardufoss: -8.000 kWh 
Knarvik: -5 000 kWh 
Tvedestrand: -5 000 kWh 
Hov: -1 500 kWh 
Haugesund: -40 000 kWh 
 
Reduksjonen gir økt energieffektivitet pr. m2.  
I 2018 var det imidlertid en svært varm  
sommer og en kald vinter. Dette medførte 
økt energibruk pr. m2 tross gjennomførte 
sparetiltak. Energibruken er ikke justert for 
utetemperatur.

b  Energityper inkludert i reduksjonene:  
drivstoff, elektrisitet, oppvarming, 
nedkjøling damp, eller alt

kWh – elektrisk energi

c  Grunnlag for beregning av reduksjon i  
energiforbruk, for eksempel basisår eller  
basislinje, samt begrunnelse for valg av 
denne

Referanseår 2016

f   Standarder, metodologier, antakelser, og/
eller kalkuleringsverktøy

Energibruk i kWh er hentet ut fra  
Vinmonopolets miljøoppfølgingssystem.  
Systemet henter data direkte fra strøm-
leverandør ukentlig pr. energimåler.
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MILJØTABELL

GRI 
indikator 

nr. Tittel Undertittel Svar

Avfall

306-2
Avfallsmengde, fordelt 
på avfallsfraksjon og 
disponering av avfall

Selskapet skal rapportere følgende informasjon:
a   Total vekt av farlig avfall, med nedbrytning 

ved følgende disposisjonsmetoder:
i     gjenbruk
ii    resirkulering
iii   kompostering
iv   gjenoppretting, inkludert energiutvinning
v    forbrenning (masseforbrenning)
vi   dypbrønnsinjeksjon
vii  deponi
viii lagring på stedet
ix   Aannet (spesifisert av selskapet)

Ikke noe farlig avfall rapportert/håndtert  
i 2018

b   Total vekt av ikke-farlig avfall, med  
nedbrytning ved følgende disposisjons- 
metoder:

i     gjenbruk
ii    resirkulering
iii   kompostering
iv   gjenoppretting, inkludert energiutvinning
v    forbrenning (masseforbrenning)
vi   dypbrønnsinjeksjon
vii  deponi
viii lagring på stedet
ix   annet (spesifisert av selskapet)

c   Hvordan avfallshåndteringsmetoden er 
strukturert 

i    behandles direkte av organisasjonen,  
eller på annen måte direkte bekreftet

ii.   informasjon kommer fra
iii   organisasjonsstandarder fra

c Avfallet håndteres i hver butikk etter en 
egen avfallsplan og fastsatte rutiner. Det er 
en landsdekkende renovatør som henter og 
håndterer alt avfall og sender månedlige  
rapporter pr. butikk.

i    behandles av ekstern renovatør
ii   informasjon og data kommer fra  

eksternrenovatør
iii  felles og landsdekkende renovatør

Fraksjon
Material- 

gjenvinning
Energi- 

gjenvinning

Papp 2 274 282

Folieplast 10 088

Glass 67 706

Blandet avfall 4 7691

Komplekse 
jern og met-
aller

12 460

Organisk 
materiale 
(50/50)

278 278

EE-avfall 5 805

Gips 1 290

Rent trevirke 5 675

Sum kg 2 377 584 47 969
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