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Høring - forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 31.01.13 angående ovennevnte. 

 

LO stiller seg positiv til innføring av en boklov med fastpris i Norge. Det er klare 

kulturpolitiske argumenter for et fastprissystem vs. et friprissystem. En boklov kan sikre 

kvalitet, bredde og variasjon i utgivelsene, og bidra til at distribusjonsleddet, bokhandlene i 

sær, opprettholdes. Det er også mer økonomiske argumenter som taler for en boklov med 

fastprisregime. Med den økonomiske strukturen som kjennetegner bokproduksjonen, vil fri 

konkurranse kunne lede til priskriger som kan resultere i konkurser, monopolisering, redusert 

konkurranse på kvalitet og tilgjengelighet og lite mangfold i bokproduksjonen.  

 

Av de femten høringsspørsmålene som høringsnotatet stiller i forbindelse med hvordan en 

boklov konkret kan utformes, har vi valgt å forholde oss til et utvalg av disse. 

 

Når det gjelder forslaget til formålsparagraf, synes vi denne er grei; den tar utgangspunkt i 

allmenne språk- og litteraturpolitiske målsetninger. LO ønsker også at det skal være fastpris 

på e-bøker, og at prisen kan være forskjellig på papirutgaven og e-bokutgaven.  

 

Vi støtter også at det bør være fastpris på fagbøker på profesjonsstudier og lærebøker i høyere 

utdanning, i tillegg til fastpris på skjønnlitteratur. Fastpris er viktig for å understøtte tilbudet 

av norsk faglitteratur, for framtiden til norsk som fagspråk og for at campusbokhandlene, som 

er viktige for studentene, skal overleve.  

 

Når det gjelder modell for boklov, går vi inn for alternativ 1, boklov med obligatorisk fastpris. 

Hva gjelder fastprisens varighet, støtter LO en videreføring av dagens ordning. LO støtter 

alternativ 1 hva gjelder abonnementsordning, dvs. at forlag kan samarbeide om slike 

ordninger. Dette kan bidra til å sikre en bredde i bokhandlenes tilbud av bøker. 

 

LO støtter også innføring av et ikke-diskrimineringsprinsipp basert på eierskap, dvs. at en 

søker å motvirke at forlag diskriminerer mellom egne og konkurrerende bokhandler.  

 

At det etableres en egen rådgivende nemnd for tvisteløsning ved avtaleinngåelse mellom 

leverandør og forhandler, er også noe LO kan støtte. 
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Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Kristian Tangen 
(sign.) 
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 (sign.) 

 

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