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Høring  -  utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra
konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Vi viser til brev av 30. august 2010 fra Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) vedrørende høring av endringer i forskrift om unntak fra
konkurranseloven for samarbeid ved omsetning av bøker.

Nåværende forskrift gir unntak fra konkurranseloven for samarbeid ved omsetning av
bøker fram til 31. desember 2010. FAD legger nå fram et utkast til forskrift som åpner
for slikt samarbeid fram til 1. januar 2015, herunder samarbeid om faste videresalgs-
priser på bøker i en periode og samarbeid om abonnementsordninger for bokhand-
lerne. Forskriftsunntaket gjelder skjønnlitteratur og sakprosa. Det er ikke foreslått å
videreføre unntaket knyttet til samarbeid hva angår fagbøker og lærebøker til høyere
utdanning.

FAD legger opp til å endre enkelte elementer i forskriften slik at den omfatter ordlyden
i bokavtalen av 29. mai 2009. Dette gjelder for det første en utvidelse av forskriftens
saklige virkeområde, slik at den vil gjelder alle typer bøker, inklusive e-bøker og
lydbøker. Den forrige bokavtalen omfattet ikke denne gruppen bøker. For det andre
foreslås det å utvide forskriften slik at bokavtalens bestemmelse om at
Bokhandlerforeningen skal sørge for at minst 300 bokhandlere har bredde- eller
kulturabonnement tillates. Slike ordninger med kjøpsplikt var ikke en del av den
tidligere bokavtalen, og var heller ikke omfattet av tidligere unntaksforskrift.
Finansdepartementet legger til grunn at FAD gjør en grundig analyse av de
konkurransemessige virkningene av disse utvidelsene.
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Finansdepartementet har på det nåværende tidspunkt ikke ytterligere merknader til
høringsnotatet, men ber om å bli involvert i den videre prosessen med fastsettelse av
endelig forskrift.
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