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Vi viser til Deres brev av 22.02.12 hvor det bes om merknader fra høringsinstansene til
Konkurranselovutvalgets forslag til lovendringer. Høringsfrist er 16.05.12.

Landbruks- og matdepartementet mener at utvalget har gjennomført et stort og
omfattende arbeid med sin utredning i NOU 2012:7. Vi vil kun kommentere enkelte av
utvalgets forslag.

Landbruks- og matdepartementet er uenig i utvalgets forslag om å endre grunnlaget for
håndheving av loven fra totalvelferdsstandard til konsumentvelferdsstandard. Dette
gjelder § 1 lovens formål og 14 konkurransefremmende tiltak. Vi vil i det følgende
gjennomgå grunnlaget for vårt standpunkt når det gjelder dette forslaget.

Håndhevingen av gjeldende konkurranselov er basert på en totalvelferdsstandard. Det
skal vurderes om samfunnsøkonomiske positive virkninger oppveier eventuelle nega-
tive effekter, herunder skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser.

Vi viser til brev av 06.02.06 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet til Kvale &
Co Advokatfirma ANS i saken vedrørende Prior Norge BAs erverv av Norgården AS.
Punkt 6.7.2 i brevet gjelder "Relevante effektivitetsgevinster — Konkurranseloven § 1
annet ledd" . Det blir her vist til Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) som gjaldt fastsetting av ny
konkurranselov i 2004, og at det i denne proposisjonen ble framhevet som et viktig
poeng ved konkurranse at den disiplinerer tilbyderne slik at utvalg og kvalitet blir bedre
og prisene lavere. Det heter videre i brevet: "Under henvisning til at ved å fremme
konkurranse fremmer man også forbrukerpolitiske mål, konkluderte departementet med at



det ikke var nødvendig med noen eksplisitt henvisning til forbrukerhensyn i formåls-
bestemmelsen."

Det pekes videre i brevet på at annet ledd i formålsparagrafen kom inn i loven i 2004,
fordi et flertall under komitd3ehandlingen ønsket å tydeliggjøre at en god konkurran-
sepolitikk også kommer forbrukerne til gode.

Vi er enig i overnevnte vurdering om at man ved å fremme konkurranse også fremmer
forbrukerpolitiske mål. Av samme årsak som det i overnevnte brev blir vist til at det
ikke var nødvendig med noen eksplisitt henvisning til forbrukerhensyn i formålsbe-
stemmelsen, finner Landbruks- og matdepartementet at det nå ikke er behov for en
omlegging fra totalvelferds- til konsumentvelferdsstandard i håndhevingen av loven. Vi
legger til grunn at gjeldende fortolkning av formålsbestemmelsen gir tilstrekkelig
grunnlag for å fremme forbrukerhensyn.

Vi vil i denne sammenheng også peke på at det i utvalgets rapport ikke er vist til eksem-
pler på konkrete saker der man med gjeldende lovfortolkning har hatt en utilstrekkelig
beskyttelse av forbrukerhensyn.

Vi vil understreke at Landbruks- og matdepartementet sterkt vektlegger forbruker-
hensyn. Dette var bl.a. en viktig del av grunnlaget for at departementet tok initiativ til å
nedsette Matkjedeutvalget. Vi finner det imidlertid problematisk om man i håndhev-
ingen av konkurranseloven kun skal hensynta effektivitetsgevinster dersom de kommer
konsumentene til gode, slik konkurranselovutvalget foreslår. Utvalget viser til at det
overordnede målet med konkurranseloven er størst mulig samfunnsøkonomisk over-
skudd, og at forbrukerbeskyttelse som sådan ikke er det overordnede målet med loven.
Landbruks- og matdepartementet finner det derfor ikke riktig å kun vektlegge konsu-
mentvelferd i vurderingen av hva som samlet gir best samfunnsøkonomisk effektivitet.

Vi vil videre peke på at utvalget når det gjelder forbrukerhensyn, kun knytter drøftingen
av velferdsstandard til forbrukerpris. Andre forhold knyttet til forbrukerinteresser som
vareutvalg, tilgjengelighet, kvalitet, geografisk opprinnelse mv. har ikke utvalget omtalt
i rapporten. I den forbindelse vil vi vise til overnevnte brev av 06.02.06 fra Fornyings- og
administrasjonsdepartementet, hvor det påpekes at det i Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) ble
framhevet som et viktig poeng ved konkurranse, at den disiplinerer tilbyderne slik at
utvalg og kvalitet blir bedre og prisene lavere. Landbruks- og matdepartementet mener
at dette viser at etter gjeldende formålsbestemmelse skal ikke bare pris, men også
vareutvalg og kvalitet være forbrukerinteresser som det legges vekt på i håndhevingen
av loven.

Utvalget har heller ikke i rapporten tatt opp eksterne effekter som forhold knyttet til
produksjonsmåte, f. eks. innvirkning på miljø, arbeidsforhold mv. Selv om dette er
forhold som reguleres i annet regelverk, er dette momenter som må kunne inngå i en
vurdering av samfunnsøkonomisk effektivitet, som er det overordnede målet for loven.

Side 2



Vi vil i denne sammenheng vise til kap. 4.1 om lovens formål i Ot.prp. nr. 6 (2003-2004)
hvor det heter:

"I NOU 1991: 27 gis effektivitetsbegrepet en statisk og en dynamisk dimensjon.
Statisk effektivitet innebærer effektiv utnyttelse av de tilgiengelige ressurserpået gitt
tidspunkt eller i en gitt periode. Dynamisk effektivitet innebærer at det frembringes
samfunnsøkonomisk ønskelige endringer eller innovasjoner i form av nye Produk-
sjonsprosesser og produkter og at ressursene utnyttes effektivt i denne prosessen."

Vi mener at det av sitatet over framgår at ikke bare produktene, men også samfunns-
økonomiske ønskelige endringer og produksjonsprosesser, må kunne vektlegges i
håndhevingen av loven og vurderingene av samfunnsøkonomisk effektivitet.

Med utgangspunkt i overnevnte legger Landbruks- og matdepartementet til grunn at
forbrukernes interesser ikke kan knyttes til kun pris, og at pris alene ikke vil være et
tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hva som er effektiv bruk av samfunnets ressurser,
jf. formålsbestemmelsen. Forbrukerpris kan derfor ikke være eneste grunnlag for
håndheving av loven.

Med grunnlag i gjennomgangen over mener Landbruks- og matdepartementet at
totalvelferdsstandard fortsatt må være grunnlaget for håndhevingen av konkurran-
seloven. Vi legger til grunn at gjeldende fortolkning av formålsbestemmelsen også gir
tilstrekkelig grunnlag for å fremme forbrukerhensyn. Vi mener derfor at fortolkningen
av eksisterende formålsbestemmelse i lovens § 1 og ordlyden i gjeldende § 14 om
konkurransefremmende tiltak, ikke bør endres slik utvalget foreslår.
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