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Høring - Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot
bonusprogram i innenriks luftfart

Forslaget som foreligger fra Konkurransetilsynet anbefaler å videreføre
bonusforbudet på de aller fleste rutene i Norge, men foreslår å oppheve forbudet på
rutene mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Stavanger.

Forbudet mot opptjening av bonuspoeng innenriks i Norge er et særnorsk fenomen.
Det finnes ikke et tilsvarende forbud i noe annet land i verden. Ei heller i de land det
er naturlig å sammenlikne oss med. I Skandinavia har vi en lang tradisjon med en
stor grad av sammenfallende regelverk.
Det er ikke tilfelle når det gjelder bonusforbudet og det finnes for øvrig heller ikke et
slikt forbud mot bonusprogram i andre bransjer. Dette gjør diskusjonen om hvorvidt
det norske flymarkedet skiller seg klart fra andre nasjonale flymarkeder, relevant. Det
foreligger ikke etter Norsk Kabinforenings (NKFs) mening tilstrekkelige tungtveiende
argumenter for hvorfor den norske infrastruktur er så unik sammenliknet med for
eksempel Sverige. Vi ser derfor ikke at infrastruktur er et vesentlig argument for å
opprettholde dagens bonusforbud.

Forbudet ble lansert på et tidspunkt da det var begrenset konkurranse på det norske
innenriksmarkedet. Konkurransesituasjonen i 2002 ble tydeligvis vurdert på en slik
måte at Konkurransetilsynet fant det nødvendig å innføre bonusforbud. I dag er
konkurransesituasjonen innlands helt annerledes og er sammenlignbar eller identisk
med den vi har innen luftfart i andre land.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning av at en full oppheving av bonusforbudet
kan føre til et vesentlig svekket rutetilbud og flere monopolruter. SAS og Norwegian
er i dag tilnærmet like store og flyr parallelt på over 90% av det norske
innenriksmarkedet. På de fleste rutestrekningene flyr begge selskapene vinge mot
vinge og begge har innført fordelsprogrammer, som SAS Credits og
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Norwegian Corporate Reward. Det foreligger defacto en reell konkurranse. Det er
derfor etter NKFs oppfatning ingen legitim grunn for å opprettholde dagens
bonusforbud.

Videre er NKF er av den oppfatning at forbudet er diskriminerende overfor norske
kunder og norsk næringsliv. I tillegg opptjener heller ikke utenlandske kunder
bonuspoeng på innenriksreiser i Norge. I motsetning til hva disse passasjerene gjør i
resten av verden.
Vi vil også hevde at dette er noe alle kundene har krav på etter internasjonal
markedsrett og EØS-avtalen.

Konkurransetilsynet vurderer situasjonen dit hen at konkurransen er tilstrekkelig
robust på de tre mest trafikkerte rutene i Norge og anbefaler derfor at det innføres
mulighet for bonusprogram på disse rutene. NKF mener at en opprettholdelse av
bonusforbudet på de øvrige innenriksrutene, begrenser konkurransen fremfor å
fremme den.
Selskaper velger sine egne foretningsmodeller og -strategier tilpasset markedet og
kunden. Ved å fastholde forbudet eller innføre visse begrensninger er det NKFs klare
mening at dette er et hinder for prinsippet om sunn markedsmessig konkurranse.

Tilsynets anbefaling om å tillate bonusprogram på kun tre strekninger, finner NKF lite
tilfredsstillende. Argumentet om at flypassasjerer på ruter med svakere
trafikkgrunnlag også skal ha gleden av valgfrihet, lave priser og et godt rutetilbud blir
brukt av Konkurransetilsynet.
NKF finner denne tankerekken noe underlig og vi vil hevde at dette langt på vei
skaper en forskjellsbehandling av norske innbyggere og bedrifter. Vi kan ikke se at
samfunnet er tjent med denne typen forskjellbehandling. Dette strider mot
regjeringens distriktspolitikk og vil for mange kunder kunne oppleves som
diskriminerende.

NKF er av den klare oppfatning at forbudet må opphøre i sin helhet.

Vennlig hilsen
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