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HØRING AV FORSLAG TIL RAMMEFORSKRIFT OM REGULERING AV
OMSETNINGSRADETS VEDTAK ANGÅENDE MARKEDSREGULERING SOM
HAR BETYDELIGE KONKURRANSEMESSIGE KONSEKVENSER

Det vises til Deres høringsbrev datert 15.04.2003.

Vi oppfatter departementets høringsnotat dit hen at en i denne omgang fastsetter en
rammeforskrift for Omsetningsrådets vedtak som har betydelige
konkurransemessige konsekvenser og at en har definert dette til å være vedtak
innenfor markedsregulators mottaksplikt, forsyningsplikt og informasjonsplikt. I
neste fase vil vedtaksmyndigheten innenfor disse områdene flyttes fra
Omsetningsrådet til departementet etter et forutgående lovarbeid. Vi oppfatter
derfor at rammeforskriften blir en midlertidig løsning i påvente at dette lovarbeidet
gjennomføres.

Generelt vil vi støtte at vedtak som virker inn på konkurranseforholdene mellom
aktørene flyttes fra Omsetningsrådet til departementet. i høringsnotatet pekes det
på at Onisetningsrådet også kan påvirke konkurranseforholdene mellom aktørene
gjennom vedtak også på andre områder enn de tre nevnte, f. eks. ved bruk av
omsetningsmidler og ved gjennomføring av markedsueguleringstiltak. Dette er
åpenbart riktig. På kornsektoren har vi imidlertid ennå ikke erfaring med
markedsregulering i regi av Norske Felleskjøp etter vedtak i Omsetningstådet. Vi
mener det derfor er greit at rammeforskriften i denne omgang får det omfanget
departementet foreslår. Vi antar at vi senere kan komme tilbake til omfanget av
departementets vedtaksmyndighet når dette blir aktuelt.

Når det gjelder høringsnotatets beskrivelse av forholdene på kornmarkedet
(høringsnotatets side 7) har vi følgende merknad:

Det er riktig at kornkjøperne i underskuddsområdene kan velge å utsette
innkjøp av korn i påvente av fallende priser, og at kornkjøpere ikke kan få
dette omsatt gjennom den doble mottaksplikten før 10. oktober.
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— Det er riktig at de fleste kornmottak går fulle om høsten slik at korn må
fraktes ut av Østlandet og at strukturendringene i kornproduksjonen øker
presset på mottaksieddet i inrlhøstningssesongen.

— Det er feil at anleggene ikke gikk fulle fordi kornhandlerene fikk avsetning
for kornet sitt. Årsaken til at dette har gått greit er at Unikorn har
transportert korn til Stavanger og meilomlagret kornet i Stavanger
Havnesijo. Dette gjelder også når kornet ikke er solgt videre til
kornkjøperne i underskuddsområdet. Unikorn har således vært villig til å
ta en forretningsmessig risiko for å få korniogistikken på Østlandet til å gå
greit.

Dette illustrerer klart at bygdemøllene og Unikorn har en forretningsmessig risiko i
kornmarket. Felieskjøpene har samlet sett i sine virksomheter et underskudd både
av matkorn og fårkorn, også i år med overproduksjon av korn. Feileskjøpene har
derfor ikke samme risiko knyttet til sin kornomsetning som de øvrige kornkjøperne.

Dette er bakgrunnen for at vi mener at den dobie mottaksplikten er viktiglor åfå
balanserte konkurranseforhold i kornmarkedet. Dette må ses i sammenheng med at
feileskjøpene som markedsregulator setter viikår for omsetningen av et overskudd
som de øvrige aktørene i markedet besitter.

Vi har ment at den doble mottaksplikten må gjelde hele kornsesongen og gikk
derfor i mot at denne ble innskrenket i tid etter at Omsetningsrådet overtok
vedtaksmyndigheten i ordningen. Vi viser til vår høringsuttaleise av 21.05.2002. Vi
mener fortsatt at denne innskrenkningen øker risikoen for de andre aktørene og ber
derfor departementet vurdere dette på nytt i forbindelse med rammeforskrlftens § 4.
Det er to forhold som vi ønsker å peke på når det gjelder betydningen av den doble
mottaksplikten:

— Behovet for avsetning av korn i innhøstningssesongen når mottakene går
fulle tilsier at mottakene har et sikkerhetsnett i form av den doble
mottaksplikten i denne kritiske perioden. Dette betyr at den doble
mottaksplikten gjøres gjeldene fra kornsesongens begynnelse.

— Faren for overliggende lagre av norsk korn hos kornkjøperne som følge
av feil prognosering av markedsregulator i forbindelse med
importauksjonen i mai eller som følge av at industrien benytter importert
korn før norsk korn fra forrige sesong er brukt (omtales nærmere
nedenunder). Dette betyr at den doble mottaksplikten gjøres gjeldene til
etter at impartkvotene i mai- auksjonen er bestemt.

Importordningen slik den i dag er utformet med fordeling av kvoter for import itytt
kornår allerede i august kan skape problemer. I år med normale avlingsstørrelser
er norsk korn fra foregående sesong er ikke anvendt i får og melindustrien før
senere på høsten. Dagens ordning gjør det i praksis mulig å importere korn allerede
prima august til tollsatser som ikke beskytter norsk produksjon fra foregående
sesong. Dette skjer fordi toflsatsene for import i august ikke har termintillegg og fordi
de fastsettes med basis i målpriser for kommende kornsesong. (I år er målprisene
redusert med 30 kr pr tonn). Denne mangelen på samsvar mellom “kornåret”, dvs
perioden en anvender norsk korn fra en kornsesong og perioden en fastsetter

Side 2 av 3



kvoter for suppleringsimport representerer et potensielt problem for avsetning av
norsk korn. Erfarningen så langt har vist at aktørene i bransjen har tatt et ansvar for
avsetning av norsk korn. Likevel er det grunn til å se på utformingen av
importordningen, noe vi har tatt opp i forbindelse med høringen av den nye
forskriften om fordeling av tollkvoter.

Vi er av den oppfatning at omsetningen av norsk korn har løst seg greit fordi
aktørene i dette markedet har funnet frem til løsninger. Dette bør ikke tas til inntekt
for at regelverket er godt nok. Vi er opptatt av at regelverket skal sikre likeverdige
konkurranseforhold også i de tilfeller der aktørene ikke finner løsninger som sikrer
en grei omsetning av norsk korn.

Vi har tidligere tatt opp (i vår høringsuttalelse av 24.06.02) at vi savner en
bestemmelse i rammeforskriften som gir departementet anledning til å omgjøre
Omsetningsrådets vedtak. Omsetningsloven har generelle bestemmelser om dette i
§ 11. Vi tror det vil være en fordel at en i forbindelse med rammeforskriften gir et
klart signal om at departementet vil overvåke Omsetningsrådets vedtakforå sikre
oppfyllelse av forskriftens formål. Utkastet til rammeforskrift har når det gjelder korn,
med unntak av en presisering i praktisering av forsyningsplikten, samme ordlyd som
Omsetningsrådets egen forskrift fastsatt 21.06.2002. Som vi tidligere har pekt på er
denne forskriften lite presis og gir rom for betydelig skjønn, særlig når det gjelder
vilkårene for omsetning innenfor ordningen med dobbel mottaksplikt. Vimener
derfor at det er viktig at departementet understreker at Omsetningsrådets
forvaltning innenfor rammeforskriften kan omgjøres slik at formålet orwmestmuiig
likeverdige konkurransevilkår kan sikres i påvente av at departementet overtar
vedtaksmyndigheten.

Med vennlig hilsen
Unikorn AS
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adm. direktør
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