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

Vi viser til høringsbrev fra Fornyings-, Kirke- og administrasjonsdepartementet av 30. august 2010, med
høringsfrist 15. oktober 2010.

Det fremgår av brevet at nåværende forskriftsunntak fra konkurranseloven for bokavtalen foreslås forlenget
i ytterligere 4 år fra 1. januar 2011. Det foreslås i liten grad endringer i forskriftsteksten. Samtidig opplyses
det at eksisterende unntak for samarbeid om fagbøker og lærebøker til høyere utdanning ikke vil bli
forlenget.

Forbrukerrådet er generelt skeptiske til at aktører i en bransje gis anledning til å samarbeide om pris, da
dette normalt vil medføre høyere priser for forbrukerne. Videre tilsier utviklingen i form av økt netthandel
også med bøker, og etter hvert en forventet utvikling med tilbud av e-bøker, at bokavtalens betydning for
tilgjengeligheten av bøker for norske forbrukere er redusert og vil bli ytterligere redusert i årene fremover.
Samtidig er det usikkert om den bidrar til bredere litteraturtilbud. Forbrukerrådet støtter dermed
Konkurransetilsynets anbefaling om at dagens fastprisordning bør avvikles, jf. Konkurransetilsynets brev til
Kulturdepartementet av 1.10.2009 med høringssvar til rapport om evaluering av bokavtalen.

Når det likevel er besluttet at dagens ordning skal forlenges, er Forbrukerrådet fornøyd med signalet om at
det ikke vil være aktuelt med ytterligere forlengelse ut over 2014, dersom det ikke innen den tid kan
godtgjøres at avtalen har de ønskede litteraturpolitiske gevinster. Samtidig er Forbrukerrådet fornøyd med
at ordningen med fastpris på fagbøker og lærebøker til høyere utdanning ikke blir forlenget.

Forbrukerrådet har ikke merknader til de endringer i teksten som nå foreslås. Når det gjelder
forskriftsteksten for øvrig, vises det til vår høringsuttalelse av 22. 03. 2005 til den opprinnelige forskriften.
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