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1. Kompetansegrunnlaget for reguleringen

2. Konkurranseloven og primærnæringsunntaket

3. Omsetningsrådets regelverk og jurisdiksjon

4. Høringene – status



1.
Kompetansegrunnlag



Fire typer kompetansegrunnlag
1.  Eiendomsrett
2.  Kompetanse utledet av privat autonomi, herunder eks., 
avtale, sammenslutninger/foreningers 
myndighet over sine tilsluttere/medlemmer m.v.
3.  Offentlig myndighet
4.  Sedvane





Hovedavtalen mellom staten og faglagene
§ 4-2 Organisasjonenes ansvar
Organisasjonene er ansvarlige for iverksettelse av tiltak i samsvar med jordbruksavtale, i 
tilfelle slik denne er godkjent av Stortinget.
Blir det inngått jordbruksavtale med en organisasjon, jf § 1-4, har også den andre 
organisasjonen ansvar for gjennomføringen av avtalen, i tilfelle på grunnlag av Stortingets 
behandling av saken.
Organisasjonene er ansvarlige for at også andre organisasjoner innen jordbruket 
gjennomfører tiltak etter jordbruksavtale.



Samarbeidsavtalen
«2. Parter i denne avtalen er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, heretter 
kalt faglaga, Tine BA, Nortura SA, Norske Felleskjøp, og Gartnerhallen, heretter kalt 
markedsregulatorene.

3. Partene legger Hovedavtalen for jordbruket av 17.02.1992, til grunn. Partene viser særlig 
til Hovedavtalens paragraf 4-2 om faglagas ansvar. Faglaga forhandler på vegne av 
jordbruket. De øvrige partene i denne avtalen har ansvar for å medvirke til gjennomføring 
av jordbruksavtalen innenfor sitt område.»



Hvem kan instruere hvem? «Ingen»

• OR

• LMD

• Markedsregulator

• Andre aktører



Regelverk med betydning for 
markedsregulering

Konkurranseloven

Primærnæringsunntaket

Omsetningsloven

Rammeforskriften
Forskrift om 

markedsregulering

Jordbruksavtalen

Hovedavtalen Samarbeidsavtalen



2.
Konkurranseloven og 
primærnæringsunntaket
(foredraget til Nina Melandsø, Tine)



3.
Omsetningsrådets
regelverk





Omsetningsloven

Særlov, 1936



Omsetningslovens formålsparagraf

§ 1 ”Fyremålet med lova er gjennom samyrke å 
fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, sau, svin, 
fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, egg, 
pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.”



Omsetningsrådet bestemmer over pengene

§ 11-1 Dei pengane som kjem inn etter § 5 og § 5 a går til eit
serskild fond for kvar avgift og kan berre nyttast etter vedtak 
av Omsetningsrådet til å fremja umsetnaden av vedkomande
varor. Pengane vert styrde av rådet.



Omsetningsrådet er et offentlig
forvaltningorgan

Hva betyr det?

• Må følge forvaltningsloven

• Kan delegere forvaltningsmyndighet?

Men: 

• Ikke underlagt departementet

• Vedtak i Omsetningsrådet kan ikke påklages, og 
kun etter spesifikke betingelser gjøres om



Omsetningsrådets suverenitet
§ 11-4 
Departementet kan med endeleg verknad gjera om Omsetningsrådet sine 
vedtak om bruk av avgiftspengar etter fyrste ledd dersom vedtaket er i 
strid med lov, føresegner, eller gjeldande jordbruksavtale.

Kongen kan gjere om vedtak dersom vedtaket er i strid med 
samfunnsinteresser.





4. Høringene – status



Forskriftene 
• Forskrift om Omsetningsrådets 

myndighet…
(”rammeforskriften” gitt av LMD)

• Forskrift om markedsregulering
(gitt av Omsetningsrådet)



§ 1. Formål

Formålet er å fastsette rammer for Omsetningsrådets vedtak 
om forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt, slik at disse 
utformes på en måte som gjør at de i minst mulig grad 
påvirker konkurranseforholdene mellom ulike aktører eller 
grupper av aktører i markedet.

Rammeforskriftens formålsparagraf



§ 1.Formål – avgrensning
Markedsreguleringens formål innen produksjonene melk, korn og kjøtt av svin er 
gjennom et sett av virkemidler å bidra til uttak av avtalt målpris i samsvar med 
forutsetningene om at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse.
Markedsreguleringens formål innen produksjonene egg og kjøtt av storfe og 
sau/lam er gjennom et sett av virkemidler å sikre et balansert marked i samsvar 
med gjeldende landbrukspolitikk.
Markedsreguleringen gjelder bare norskproduserte varer.
Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes konkurransenøytralt i 
forhold til produsentene og omsetningsleddene.

Markedsreguleringsforskriftens
formålsparagraf



Status ultimo 2019 
1. Omsetningsrådet har sendt sitt regelverk 

(markedsreguleringsforskriften og retningslinjer) på 
høring

2. LMD sendte forslag til endring i rammeforskriften på 
høring noen uker etterpå



Hva betyr det?

• 11 vs 14

• Ramme vs instruksjon

• Annenordenspreferanse eller likestilt



Fortsettelse følger…


