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«Er den norske regjeringens forsøk om å oppnå unntak av  
tjenester i Tisa-forhandlingene bredt nok?» Kronikk side 18

Sagt av andre
Lakselus og gullfisk
«Kanskje tenker disse opp-
dretterne at de får solgt fisken 
uansett, at de blir påført noe 
tap uansett, og at de kan kom-
pensere for tapet med å øke 
produksjonen? Det er i så fall 
planlegging på gullfisknivå.»
Kommentator Joachim 
Lund i Aftenposten.

Skeptisk
«EØS er en handelsavtale 
pluss masse dritt.»
Erik Hagen, leder i Oslo og 
Akershus-laget av LO-for-
bundet Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeider-
forbund (NNN), etterlyser 
en drittfri handelsavtale 
med EU i Klassekampen.

Kriminalitet i staten
«Den beste journalistikken i 
2016 er kåret. Gravejourna-
lister har endevendt registre 
og dokumenter for å avdekke 
urett. Som regel ikke begått 
av kriminelle, men av selveste 
staten.»
Sjefredaktør Bjørn G.  
Sæbø i Rogalands Avis 
kommenterer i Dags-
avisen.

Maskinenes verden
«Hjemmene våre er fulle av 
maskiner som gjør jobben for 
oss, arbeid som generasjonene 
før oss måtte gjøre manuelt.»
Journalist Lars Gilberg  
i Vårt Land.
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I en kronikk her i avisa tok konkurranse-
direktør Lars Sørgard til orde for å frata 
landbrukssamvirkene oppgaven med å re-
gulere landbruksmarkedene. Sørgard viste 
til at regjeringen i jordbruksmeldingen 
foreslår å frata samvirket ansvaret for mar-
kedsbalanseringen i kornmarkedet, til for-
del for det nøytrale Landbruksdirektoratet.

Sørgard er positiv til forslaget, og hadde 
gjerne sett en tilsvarende endring i meieri-
sektoren og kjøttsektoren. Sørgard viser 
til at forutsetningen for at samvirkene skal 
kunne balansere markedene, er at de har en 
dominerende markedsposisjon. Konkur-
ransetilsynets råd, kort til før Stortinget 
skal drøfte jordbruksmeldingen, er å sørge 
for mer konkurransenøytral markedsba-
lansering, som kan gi «økt konkurranse i 
mottaks- og foredlingsleddene i landbru-
ket, og dermed mer innovasjon og lavere 
priser til forbruker. «

Sørgards kronikk hisset på seg både 
administrerende direktør Ola Hedstein i 
Norsk landbrukssamvirke og landbruks-
forsker Torbjørn Tufte i AgriAnalyse. 
Begge viser til at Konkurransetilsynets 
innspill bare vil føre til at de allerede så 
mektige dagligvarekonsernene vil bli enda 
mektigere – på bekostning av landbruks-
samvirkene og den enkelte bonde.

Konkurransetilsynet har aldri forstått 
den norske landbruksmodellen. Markeds-
ordningene er et viktig instrument for å 

Oppsummert

Kronikk

1 Konkurransetilsynets direktør 
anbefaler å frata landbruks-
samvirkene ansvaret for  

markedsregulering, også i kjøtt- og 
meierisektoren.

Forstår ikke

2 Konkurransetilsynet har aldri 
forstått den norske landbruks-
modellen.

Markedsmakt

3 Resultatet at tilsynets forslag 
er at de tre gjenværende  
dagligvarekjedene vil få en 

enda mer dominerende posisjon  
i verdikjeden for mat.

Konkurransetilsynet tror det er lurt å frata 
landbrukssamvirkene ansvaret for  
å regulere markedene. Spørsmålet er om 
det er smartere å legge ned Konkurranse-
tilsynet.

sikre politiske målsettinger for norsk land-
bruk: Produksjon av trygg og sunn mat over 
hele landet. For den enkelte bonde gir mar-
kedsordningene sikkerhet for både avset-
ning og pris på sine produkter. All erfaring 
tilsier at landbrukssamvirkene er de beste 
til å forvalte disse ordningene.

Å svekke samvirkenes posisjon er det 
samme som å svekke bondens stilling i ver-
dikjeden for mat. På den andre siden vil de 
tre gjenværende dagligvarekjedene styrke 
sine posisjoner. At et tilsyn hvis eksistens-
berettigelse er å sørge for fair konkurranse 
vil overføre enda mer makt til de mektigste 
i et marked, er vanskelig å forstå.

For byråkrater som har forlest seg på 
konkurranseteori er det muligens litt for 
krevende å ta inn over seg at markedsaktø-
rer som landbrukssamvirket kan påta seg 
samfunnsoppgaver som handler om noe 
større enn å bare berike seg selv.

Heldigvis har mange politikere trening 
i å se helhetlig på ting. Det er grunn til å 
håpe at et flertall av dem ser bort fra både 
regjeringens forslag om å svekke markeds-
ordningene, og konkurransedirektørens 
anbefalinger. 

Noen politikere har tatt til orde for å legge 
ned direktorater og tilsyn i arbeidet med 
å redusere statsbyråkratiet. På dette om-
rådet kunne Konkurransetilsynet vært et 
konstruktivt bidrag. 
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