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Konkurransetilsynet (KT) - supplerende tildelingsbrev nr. 1/2021 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og 

konkurranse – kampen om kundane (dagligvaremeldingen) og Stortingets behandling av 

denne 2. februar 2021.  

  

I tildelingsbrev til Konkurransetilsynet for 2021, punkt 4.2 fremgår det at når meldingen er 

behandlet i Stortinget, vil departementet ettersende eventuelle endringer i bestillingen knyttet 

til oppfølgingen av tiltak i dagligvaremeldingen. I samsvar med tildelingsbrevet gis 

Konkurransetilsynet med dette tillegg til tildelingsbrevet for 2021 i oppdrag å følge opp 

dagligvaremeldingen i henhold til Stortingets vedtak. 

 

I Innst. 292 S (2017-2018) og vedtak nr. 767 (2017-2018) av 28. mai 2018 ba et samlet 

Storting regjeringen om å legge fram et forslag til lov om god handelsskikk og utrede tiltak 

som kan fremme konkurransen i dagligvarebransjen. Her ble det presisert at tiltak 

regjeringen kommer tilbake til Stortinget med, må styrke konkurransen til forbrukernes beste. 

Dette har vært en viktig forutsetning for arbeidet med dagligvaremeldingen. Tiltak som 

svekker konkurransen i noen ledd av verdikjeden for mat, vil som regel medføre at 

forbrukerne kommer dårligere ut. Dette kan blant annet være tiltak som øker kostnadene til 

bedriftene slik at kostnadene veltes over på forbrukerne i form av høyere priser. Det er 

forbrukerne og hvordan tiltakene påvirker dem, som har vært målestokken i vurderingen av 

hvilke tiltak som bør iverksettes.   

 

Regjeringen har i dagligvaremeldingen analysert konkurranseforholdene i verdikjeden for 

dagligvarer. Arbeidet med dagligvaremeldingen har vist at konkurransesituasjonen er 

krevende. Noen få aktører dominerer store deler av markedet, og det er vanskelig for nye 

aktører å etablere seg. Svekket konkurranse kan ha store negative virkninger, som blant 

annet ineffektiv ressursbruk, høye priser for forbrukerne og mindre innovasjon. Utfordringene 

knyttet til konkurranseforholdene gir grunn til bekymring for at forbrukerne betaler mer for 

maten enn det som er nødvendig.  
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Dagligvaremeldingen er bygget på et solid faktagrunnlag og gode faglige analyser. Både 

tidligere analyser samt utredninger bestilt i forbindelse med arbeidet med meldingen har vært 

viktige kilder når tiltakene har blitt utformet. Utfordringene i verdikjeden for mat er 

sammensatte, og det er ikke ett enkelt tiltak som vil løse alle utfordringene. 

Dagligvaremeldingen inneholder derfor en rekke tiltak som i sum vil kunne ha god effekt på 

konkurransen i markedet, til fordel for forbrukerne. Blant annet skal dagligvaresatsingen i 

Konkurransetilsynet gjøres permanent, og kontrollen av innkjøpspriser skal styrkes. Videre 

inneholder meldingen tiltak som skal bidra til at det blir lettere for nye aktører å etablere seg, 

blant annet tiltak for å lette tilgangen til attraktive butikklokaler, tilgang til grossisttjenester mv.  

 

Næringskomiteen har behandlet meldingen og avga sin innstilling 21. januar 2021, jf. Innst. 

185 S (2020-2021). I innstillingen tilråder komiteen at meldingen vedlegges protokollen, og 

foreslår i tillegg ytterligere tiltak.  

 

Komiteens innstilling og meldingen dannet grunnlag for behandlingen i Stortinget.  

Stortinget hadde en grundig behandling av meldingen 2. februar 2021. Stortinget vedla 

meldingen protokollen, og fattet flere vedtak som er relevante for Konkurransetilsynets arbeid 

med dagligvaremarkedet. Vi viser i den forbindelse til stortingsvedtak 572, 576, 577 og 578. 

Stortingets behandling av meldingen er gjennomført i henhold til Stortingets forretningsorden, 

og det vises i denne sammenheng særlig til § 39 i denne. Konkurranseloven er ikke endret.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber Konkurransetilsynet følge opp Stortingets vedtak på 

egnet måte, ved bruk av de ulike virkemidlene tilsynet har til rådighet. Departementet vil også 

følge opp stortingsvedtaket i den ordinære styringsdialogen med tilsynet. Rapportering om 

arbeidet med dagligvaresatsingen skal inngå i den ordinære rapporteringen til 

departementet. Vi viser i den forbindelse til punkt 4.2 og 4.3 i tildelingsbrevet for 2021.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

fung. ekspedisjonssjef 

 

 

Vibeke Andersen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi: 

 

   Riksrevisjonen  


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

