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HØRINGSUTTALELSE TIL LOV OM GOD HANDELSSKIKK I DAGLIGVAREKJEDEN 
 
Bergen Næringsråd er en interesseorganisasjon for næringslivet i Bergensregionen. Vi har ca. 1 500 
medlemsbedrifter og representerer 125 000 arbeidsplasser. Vår bransjegruppe Handel og Service vil 
gjerne gi følgende innspill: 
 
Forenkling 
Lovforslagets intensjon er at kontrakter mellom kjeder og leverandører skal gi partene forutsigbarhet. I 
tillegg skal kontraktsforhandlinger skje på en redelig måte. Vi støtter intensjonen, men mener at 
lovforslaget i realiteten innebærer en lovfesting av bestemmelser som det allerede er tatt høyde for i 
andre lover. En slik «dobbelregulering» vil være uheldig og kan i noen tilfeller skape usikkerhet om 
lovens rekkevidde/betydning. Vi er derfor usikre på om en ny lov og et nytt tilsyn til eksisterende 
lovgivning vil bety en forenkling for næringslivet.  
 
Forbrukerne 
Lovens formål er i første rekke å bidra til økt forbrukervelferd gjennom priser, kvalitet, vareutvalg og 
tilgjengelighet. Vi er enig i at forbrukerperspektivet bør være det bærende og avgjørende elementet i 
tolkning og anvendelse av loven. Samtidig har vi problemer med å se hvordan lovforslaget vil bidra til 
økt forbrukervelferd. Det pekes ikke på noen konkrete gevinster for forbruker. Vi tror det vil være 
vanskelig å oppnå lave priser, høy kvalitet og bredt vareutvalg gjennom å innføre ytterligere 
reguleringer.  
 
Fair trade 
En konkret gevinst for forbruker kan oppnås dersom loven knyttes opp mot et krav om rettferdig 
handel. Forbrukere etterspør i større og større grad produkter som ikke kan spores til brudd på 
menneskerettigheter. Næringslivet skal respektere internasjonale menneskerettigheter uavhengig av 
hvor de opererer, men det er ofte svært krevende for en enkelt bedrift å unngå krenkelser gjennom 
komplekse leverandørkjeder. Dersom et krav om rettferdig og etisk handel ligger som et 
grunnleggende element i en lov om god handelsskikk, vil dette bidra til at næringslivet også kan spille 
en avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling innen handel.  
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