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AVSENDER
Juritzen-forlagene består av imprintene: juritzen forlag, juritzen jr., juritzen Bokotek og Improba
forlag. Juritzen-forlagene er også hovedeier av Kvalshaug Forlag og Kolofon Forlag.
Forlagene utgir norsk og oversatt skjønnlitteratur, diktsamlinger, faktabøker, hobbybøker og
biografier. Forlaget satser på å etablere ukjente, norske forfattere og utga hele 10 skjønnlitterære
debutanter i 2014. Forlagenes bøker publiseres både elektronisk og på papir. Hovedforlaget ble
etablert 2006.

GRUNNLAG FOR HØRINGSSVARET
– Hva gjør du for å sikre like konkurransevilkår mellom forlagene i og utenfor forleggerforeningen?
– Noe av grunnen til at vi ønsker en bokavtale og ikke en boklov, er å ta best mulig vare på de 20
prosent av norske forlag som ikke er med i Forleggerforeningen. En lov ville nemlig være obligatorisk
også for dem. Deres uavhengighet og posisjon er viktig for oss. Vi har høy oppmerksomhet overfor
deres konkurransevilkår.
Kulturminister Thorhild Widvey, Klassekampen, 1. mars 2014.

[Skriv inn tekst]

SVAR TIL HØRINGSNOTATET
HVEM GJELDER UNNTAKET FOR?

I departementets følgebrev til høringsnotatet står følgende:
«Den nye bokavtalen mellom Bokhandlerforeningen og Den norske forleggerforeningen, som
gjelder fra 2015, er det mest nærliggende eksempel på samarbeid som må vurderes opp mot
forskriftenes virkeområde. Forskriftene vil imidlertid gjelde for bokbransjen generelt.»
Den samme teksten gjentas i høringsnotatet pkt. 1, avsnitt 3.
Vi forstår dette slik at unntaket fra konkurranseloven gjelder alle norske forlag uavhengig av
medlemskap i Forleggerforeningen. Vi mener dette er riktig og viktig.
Det kan ikke være slik at særgoder fra staten er avhengig av medlemskap i en frivillig
interesseorganisasjon. Departementet er godt kjent med argumentene som er grunnen til at hele 20
prosent av norske forlag velger å stå utenfor Forleggerforeningen. Derfor må forskriftene om unntak
fra konkurranseloven være tydelige på at alle parter i bokbransjen må akseptere at forlag utenfor
Forleggerforeningen kan velge å tilslutte seg fastprisordningen.
I dag opplever vi, og flere andre forlag utenfor Forleggerforeningen, at bokkjeder, butikker og
nettbokhandlere ikke aksepterer at også vi ønsker å følge fastprisen. Vår nye bøker tilbys dermed,
mot vår vilje, som «lokkevare» til dumpingpris. Dette ødelegger salget i de andre butikkene, og
skaper dermed ikke like konkurransevilkår.
Forskriftene må også klargjøre at de uavhengige forlagene skal ha tilgang til markedsområder som de
to foreningene har avtalt seg i mellom, som abonnementsordningen og Mammutsalget. Disse
salgsfremmende tiltakene er en del av helheten som danner grunnlaget for enigheten mellom
Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Forlag som ikke har tilgang til dette opplever ikke like
konkurransevilkår.
Vi påpeker derfor at «utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved
omsetning av bøker» ikke har med teksten fra følgebrev og notat som slår fast at: «Forskriftene vil
imidlertid gjelde for bokbransjen generelt.» Vi ber om at dette tas inn og klargjøres i den endelige
forskrift.

KONKLUSJON
«Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker» må sikre at
forlag, også de som velger å ikke være medlem av Forleggerforeningen, frivillig kan velge å tilslutte
seg avtalene mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen når det gjelder:




Fastprisordningen
Abonnementsordningene
Mammutsalget
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