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Iløpet av en knapp uke har en
rekke aktører uttrtt ykt sin
støttett til forslaget om en ny

lov om god handelsskikk i
dagligvarenæringen, deriblant
direktør John G. Bernander i
NHO og LO-leder Roar Flåthen
(DN 25. januar), leder for
matkjedeutvalget Einar
Steensnæs (DN 28. januar),
medlem i matkjedeutvalget
Bent Sofus Tranøy (VG 30.
januar) og fagdirektør Gunn-
stein Instefjord i Forbruker-
rådet (DN 31. januar).

Samtlige av disse skribentene
forsikrer at målsetningen med
matkjedeutvalgets innstilling og
den foreslåttett loven ikke er å 
flyttett makt fra kjeder til leve-
randører,rr kun å fjerne noen
utvekster.rr

Matkjedeutvalgets a flertall –
der både Steensnæs og Tranøy
inngikk – mente tilsynelatende
noe annet. Det skrev at
«dersom utviklingen i Norge 
fortsetter i samme takt og
retning der paraplykjedene kan
diktere mer eller mindre ensi-
dige betingelser i avtalesetaa tene,t
vil en slik utvikling være
uheldig i forhold til en sunn
konkurranse og et balansert 
maktforhold i matkjeden».

Det skrev også at «balanserte
maktforhold i matkjeden vil i
siste instans tjene både den
enkelte forbruker og bygge opp
under en robust norsk
matkjede».

Når Steensnæs og andre nå
sier at dettett likevel ikke har
vært utvalgets intensjon, kan
det kanskje tyde tt på at de har
kommet til den erkjennelse at
det å flyttett makt fra kjeder til
leverandører likevel ikke var
noen god idé, i alle fall ikke hvis
loven skal tjene forbrukernes
interesser.rr

Men bør norske matvare-
kunder være beroliget av slike 
forsikringer?

Ikke hvis vi ser vi hva som
foreslås i den nyenn loven. Matkje-aa
deutvalget lister opp en rekke 
forhold som bør vurderes regu-
lert i en lov. vv Ikke bare er forsla-
gene svært radikale og går mye 
lenger enn i noe annet land,
men de vil også medføre at leve-
randørene får mer makt på
bekostning av kjedene.

Et eksempel gjelder gg begrens-
ningene på kjedenes mulighet 
for å skifte ut produkter og leve-
randører (såkalt delisting). HvisHH
det blir vanskeligere for kjedene
å bytte tt leverandører, rr må det 
bety at konkurransen mellom
leverandørene blir svakere.

Mindre konkurranse blant leve-
randørene innebærer høyere
innkjøpspriser til kjedene, noe
som helt eller delvis vil bli veltet 
over på kundene.

Det kan muligens hevdes at
forslaget vil føre til mer balan-
serte maktforhold mellom leve-

randørene og kjedene, men det
er vanskelig å se hva forbru-
kerne tjener på det.

Disse innvendingene til
matkjedeutvalgets forslag er
fremsatta en rekke ganger, rr uten
at matkjedeutvalget har imøte-
gått tt argumentene. Det kan
skyldes kk at det er en logisk brist i 

det underliggende resonne-
mentet i utvalgets rapport.
Utvalget mener å ha avdekket aa at
dagligvarekjedene farer for
hardt frem mot leverandørene,
og forslagene tar derfor sikte på
gjenoppretgg te t «balansen»
mellom kjedene og leverandø-
rene. Men hvis «balansen» skal
forskyves kk i leverandørenes
favøraa ,rr må det bety bedre betin-
gelser for dem. Det innebærer
med nødvendighet dårligere
betingelser for kjedene og deres
kunder,rr forbrukerne.

Disse er tjent med sterkere
konkurranse på alle ledd, ikke 
«balanse» mellom leddene.

Høye priser og lite vareutvalg
kan ikke løses med en lov som
de facto styrker tt leverandørene.
Det eneste som kan avhjelpeaa

markedsmakt på dagligvare-
leddet, er økt konkurranse
kjedene imellom, enten blant
dem som allerede er der eller
fra nye nn aktører.rr

Dette t er da også konklusjonen
man trekker i tilsvarende
danske og svenske utredninger. rr
Det burde bekymrekk matkjedeut-
valget at det er i utakt med
tenkningen i våre nærmeste
naboland.

� Nils-Henrik HH M. von der Fehr FF
(professor ved UniverUU sitetet rr i 

�Alt stoff som le veres til Dagens 
Næ rings liv, må produ se res i 
henhold til Vær Var som-pla katen.
�Dagens Næ ringsliv betin ger
seg retten til å lagre og utgi alt

stoff i avi sen i elektronisk form,
også gjennom samarbeidspartnere.
�Redaksjo nen forbe holder seg ret-
ten til å forkorte inn sendte manu-
skripter.
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Forbrukerne er
tjent med ster-
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Lovfoo orff slag rammer kundene

En lov oo om god handelsskikk vil endre maktbalansen i dagligvarenæringen, og det vil
være ugunstig for norske forbrukere, skriveii r professoff rene Nils-Henrik M. von der Fehr,rr
Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard.

� ØKTE PRISER. Mindre
konkurranse blant leverandø-
rene til matvarekjedene vil til
slutt bety høyere priser for
kundene. Foto: Anniken C. Mohr

ARTIKKELFORFAFF TTERNE.AA Fra 
venstre Nils-Henrik M. von der 
Fehr, TommyTT Staahl Gabrielsen og 
Lars Sørgard.
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Aps bruk av Utøya ble kritisert

I et unødvenddd ig personlig og

polariserende innlegg i DN 28. 

januar gir professor Stein EvjuEE
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SIMAL SKATTAA

ers H. Liland: Skatteetaten

spor. (DN 23. desember)erer

hard Norland: Skatt på feil 

Min skattesak bekrefter at

teetaten er på villspor (DN 4. ja-

)
ven Rune Greni, Skattedirekto-

et: Riktig skatt til rett tid. Skatte-ee

ten har ikke høyest mulig skatt atat

m mål. (DN 5. januar)arar

Richard Norland: Skatteyter er

ettsløs (DN 11. januar)

� Rolf Lothe, Skattebetalerfore-

ningen: Utydelig fra Skattedirektora-

tet (DN 13. januar)arar

� Ole Henning Mathisen: Riktig

og rettssikkerhet (DN 17. januar)rr
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MATMAKTAA

� Et utvalg nedsatt av landbruksmi-
nister Lars Prr eder Brekk (Sp) levertte
ifjor utredningen «Mat, makt og
avmakt». Utvalgets flertall ga mess-
teparten av ansvaret for dyr mat oog
dårlig utvalg på defire store kjedee-
ne.
� Utvalget foreslo en ny lov for å si-
kre «redelighet i forhandlinger og god
handelsskikk» – en lov som kan reggu-
lere forhandlinger mellom leverann-
dører og dagligvarekjedene.
� Utvalget foreslo at et nytt daglig-
vareombud skal påse at loven følges.ges
Det ønsker også en dagligvareportal
på internett, der forbrukerne skal
kunne sammenligne priser på daglig-
varer.

DN 25. januarDN 25. januar

Oslo), Tommy TT Staahl Gabrielsen
(professor ved UniverUU sitetet rr i 
Bergen) og Lars rr Sørgard 
(professor ved Norges Handels-HH
høyskole)
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