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Høring - utkast til forskrift om endring i forskrift om unntak fra 

konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker  
 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets høring datert 30. august d.å. 

 

LO er i utgangspunktet positivt innstilt til de foreslåtte endringene i forskriften, men vil 

påpeke at det også er nødvendig å videreføre unntaket som er nevnt i høringsbrevets andre 

avsnitt  som sier; Det nåværende forskriftsunntaket gjelder skjønnlitteratur og saksprosa. I 

tillegg er det gitt unntak fra konkurranseloven § 10 ved  kgl. res. 30. juni 2005, med hjemmel i 

krrl. § 13,  som gir partene i Bransjeavtalen av 1998, Den norske Bokhandlerforening og Den 

norske Forleggerforening, adgang til samarbeid hva angår fagbøker og lærebøker til høyere 

utdanning. Dette unntaket løper også ut 31. desember 2010, men er ikke foreslått videreført. 

Følger man departementets forslag vil dette innebære at det fra nyttår ikke vil være fastpris på 

lærebøker og fagbøker til høyere utdanninger. LO ser mange fordeler ved  å beholde fastpris 

på denne type bøker. Det vil fortsatt være lik pris for alle studenter uansett studiested i Norge. 

Fastpris er også med på å sikre det økonomiske grunnlaget for at norsk forskning fortsatt 

publiseres på norsk og bidrar til en god språkutvikling i litteraturen. LO tror samtidig at en 

fastpris bidrar til å sikre et fagmiljø som kan videreutvikle dagens bøker og møte 

utdanningssystemets behov.  

Innføres det fri pris på fagbøker og lærebøker fryktes konsekvenser som at norske forlag taper 

i konkurransen med store utenlandske forlag. Det kan medføre store prisforskjeller i hele 

landet, spesielt på små studiesteder. Campusbokhandlere vil kunne tape omsetning og risikere 

nedleggelse, som igjen vil gi økonomiske konsekvenser for studentvelferden som i dag får 

deler av sine inntekter fra disse bokhandlerne. LO ser også en fare for at ordinære 



bokhandlere blir truet og kan i verste fall stå i fare for nedleggelse og mange 

distriktsarbeidsplasser vil gå tapt som en følge av dette. 

 

 

 

 

LO foreslår at det nåværende  unntak fra konkurranseloven § 10 ved  kgl. res. 30. juni 2005, 

med hjemmel i krrl. § 13, som gir partene i Bransjeavtalen av 1998, Den norske 

Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening, adgang til samarbeid hva angår 

fagbøker og lærebøker til høyere utdanning, også videreføres. 

 

Høringssvaret oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat            

25. oktober d.å. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Ellen Stensrud 

 
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbeh: Renate Klopp 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


