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Høringssvarlov om god handelsskikk
Det visestil høringsbrevfra Nærings- og fiskeridepartementetdatert 26. april 2019vedrørendehøringav
forslagtil lov om god handelsskikki dagligvarekjeden.Forbrukerrådethar i flere år arbeidet for at det bør
innføresen lov om god handelsskikk,ogsåi Norge.Det er nå 6 år sidenDagligvarelovutvalget
la frem sitt
forslag(NOU2013:6) og enda lengersidenMatkjedeutvalgetla frem NOU2011:4 «Mat, makt og
avmakt– om styrkeforholdenei verdikjedenfor mat». Forbrukerrådeter gladfor at dette arbeidet har
ledet frem til at det nå foreslåsen lov om god handelsskikk.Forbrukerrådetgir sin støtte til lovforslaget,og
at det opprettes et offentlig tilsynsorganmed selvstendigbeslutningskompetanse.
Lovensformål § 1
Departementetber om synspunkterpå en alternativ formuleringav formålsparagrafen.Forbrukerrådet
1
viservi til tidligere høringssvar
til NOU2013:6(Dagligvarelo
vutvalget).Vi mener at loven bør ha
forbrukervelferdsom formål.
Engod handelsskikkstandardbyggetpå de verdier lovforslagetskisserervil etter vår meningogsåkomme
forbrukernetil godegjennomtilretteleggingfor investeringer,innovasjon,et lavere konfliktnivå,effektive
forhandlingsløsninger
og laverepriser. Envelfungerendeverdikjedemed konkurransei alle ledd, er i
forbrukersinteresseog lovensbærendeprinsippbør være økt forbrukervelferd.
Vi støtter Dagligvarelovutvalgets
forslagder ordlydeni § 1 er at «Lovensformål er å bidra til økt
forbrukervelferdved å fremme forretningsforbindelsermellom næringsdrivendemed en høy etisk
standard,særligi form av effektive og forutberegneligerelasjoner». Forbrukerrådetser det som viktig at
formålet med loven er å bidra til økt forbrukervelferd.
Tilsyn§ 3
Forbrukerrådeter enig med departementeti at det vil væremest hensiktsmessigå la et offentlig organføre
tilsyn med og håndheveloven. Et offentlig tilsynsorganvil bådekunneta opp sakerpå bakgrunnav klager
og henvendelserfra berørte parter, samtidigsom det ogsåvil kunneta opp sakerpå eget initiativ.
Forbrukerrådetunderstrekerviktighetenav at tilsynet er uavhengig,og at det gis kompetansetil å vurdere
om god skikkstandard
en er overtrådt i enkelttilfeller og ileggesanksjoneri første instans.
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I det Dagligvarelovutvalgets
forslagtil § 3 var formuleringenat «…Handelstilsynetskalvære et uavhengig
organledet av en direktør utnevnt av Kongeni statsråd….».I departementets høringsnotater ordlyden
endret. Selvom det leggesopp til at tilsynsorganetskalha full frihet til å ta opp saker,eller unnlate ta opp
saker,vil Forbrukerrådetanbefaleat setningen«Handelstilsynetskalværeet uavhengigorgan…»tas inn
igjen. Dette vil væreen viktig presiseringikke minst dersomHandelstilsynetskalsamlokaliseresmed annen
statlig forvaltning.
§ 13 Veiledningog informasjon
Forbrukerrådetstøtter departementetstilnærmingom at tilsynet primært skalhåndheveloven gjennom
dialog, informasjonog veiledning.Dette samsvarermed arbeidsmetodentil den britiske GroceriesCode
Adjudicator(GCA),og det er naturlig å dra nytte av de positive erfaringenesom er gjort i Storbritanniabåde
med loven og med håndhevelsen.
Høringsnotatetgir en god beskrivelseav den britiske løsningen,og man bør ogsåi Norgetilstrebe en
fleksibelog lite byråkratiskhåndhevelseav loven. Det vil da samtidigværemulig å tilpassereaksjonenetil
overtredelsensart og alvorlighetsgrad.
§ 15 Vedtakom overtredelsesgebyr
Forbrukerrådetstøtter at tilsynet må kunne gripe inn og forby adferd i strid med loven, ogsåmed
overtredelsesgebyr.Vi støtter forslagetda vi mener dette er viktig for å sikreat loven får en
allmennpreventivvirkning.
§ 17 Taushetspliktog beskyttelseav kilder
Forbrukerrådeter enig i, og ser det som viktig at det etableresen lav klageterskelmed egneregler om
taushetspliktog beskyttelseav kilder. Dersomdet kommer inn tips eller varslerom ulovligheter,som
organet eventuelt selvvil undersøkenærmere,er det viktig å bevaretaushet om varslerensidentitet. Vi
tror det vil bidra til å reduserebekymringenfor at noen aktører unnlater å gi informasjonav frykt for
motreaksjonerfra forretningspartnereeller andre bransjeaktører.
§ 18 Klageinstansens
kompetanse
Forbrukerrådetstøtter at Markedsrådetblir klageorganfor vedtak gjort av Handelstilsynet.Vi deler
vurderingenom at det er et egnetorgan,forutsatt at det tilføres de ressursersom er nødvendigfor å sikre
bådekapasitetog kompetansesom klageinstans.
Forslagtil ny paragraf
Lovforslagetomhandlerflere sentraletyper forretningspraksissom er i strid med god handelsskikk.
Distribusjoner ogsået sentralt element i kontraktenemellom dagligvarekjedeneog leverandørene.
Forbrukerrådetmener det er i forbrukernesinteresseat ogsåde løsningersom avtalesfor distribusjon,er
effektive. Vår vurderinger derfor at ogsådette området bør underleggesen egenreguleringi loven. Vi
foreslårderfor en paragrafsom slår fast at: «Vilkårenefor distribusjonskalforhandlesseparatog på ikkediskriminerendebasis.Kjøpav varer kan ikke gjøresbetinget av valgav distribusjonsløsning».
Forbrukerrådethar ingenytterligere kommentarertil lovforslaget.Vi er meget fornøyd med forslagetslik
det er skisserti høringsnotatetmed de presiseringvi har gitt ovenfor.
Organisering
Forbrukerrådetser at det er formålstjenligat et nytt tilsyn samlokaliseresmed annenstatlig forvaltning for
å reduserekostnadeneved etableringen.Konkurransetilsynetog Forbrukertilsynetfremstår som de mest
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aktuelle.Organiseringog lokaliseringmå imidlertid veiesopp mot hva slagsarbeidsmetodedet leggesopp
til. I høringsnotatetfremhevesdet at arbeidsmetodentil tilsynet bør ha fokus på dialog,informasjonog
veiledning. Forbrukerrådetser det som viktig at man ogsåi Norgelykkesi å etablere en fleksibelog lite
byråkratiskhåndhevelseav loven. Med det som utgangspunktbør ikke den geografiskeavstandentil
aktørenevære for stor.
Avslutning
Forbrukerrådetstøtter departementetsforslagtil lov om god handelsskikkfor dagligvarebransjen,
og at det
opprettes et uavhengigoffentlig tilsynsorganmed selvstendigbeslutningskompetanse.
Vår tilråding er også
at formålet med loven er at den skalbidra til økt forbrukervelferd.
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