
Statsråd, 
Takk for muligheten til å kunne gi innspill i denne viktige saken! 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer arbeidstakere i mat- og 
drikkevareindustrien. For våre medlemmer er trygge og langsiktige arbeidsplasser viktig! 
 
Et marked i ubalanse 
NNN mener at dagligvaremarkedet er i sterk ubalanse i og med at tre aktører styrer all tilgang til 
forbruker i Norge.  
 
Det er fra før sterk konkurranse på leverandørsiden, om lag 3000 bedrifter i Norge konkurrerer om å 
slippe til i sluttmarkedet. Spørsmålet er, slipper de reelt til? 
 
Våre tillitsvalgte i den norske mat- og drikkevareindustrien melder om harde forhandlinger hvert år 
for å få hylleplass ute i dagligvarekjedene.  
Lykkes de ikke i forhandlingene er redusert volum, d-listing og usikre arbeidsplasser resultatet. 
Langsiktige investeringer i industrien blir satt på vent. Usikkerhet skapes. 
 
Statistikk fra SSB viser at norskprodusert mat og drikke taper i kampen i forhold til importert mat.  
 
Et tilsyn for dagligvaremarkedet må tydelig adressere ubalansen i maktforholdet mellom de tre 
dagligvarekjedene og leverandørindustrien. 

 
Konkurranse og effektiv ressursbruk 
Regulering og tilsyn i dagligvaremarkedet trengs for å sikre lønnsomhet i produksjon og salg av mat 
og for å sikre at det er mulig å opprettholde gode sikre arbeidsplasser, hvor flest mulig ansatte har 
heltids faste stillinger. 
  
I tillegg er vi opptatt av at forholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene er transparente og i 
balanse.   

 
Så litt om selve tilsynet, NNN mener at: 

 Tilsynet må få et sterkt og klart mandat 

 Rabatter på vare må følge varen helt fram til forbruker 

 Krav om opprinnelsesmerking 

 Sikre et system med offentlige rapporter «name and shame» 

 Sikre at dagligvarekjedenes vertikale integrasjon ikke lager ubalanse i forhandling om pris 
eller tilgang til plass i butikk 

 Mat-  og drikkevareindustrien skal ha mulighet til å velge logistikkløsning for sine produkter. 
Forhandling om pris på distribusjon må holdes separat fra forhandling om pris på vare  

 Regulere butikktetthet i geografiske områder for å hindre overetablering 
 
Til slutt, NNNs tillitsvalgte har et godt samfunnsperspektiv 
NNN har aktive tillitsvalgte på bedrifter over hele landet. De har med sin kunnskap og innsikt i drift 
og deltakelse i bedriftenes styrerom god oversikt i problematikken og utfordringen med kjedemakt.  
 
Jeg har selv en lang bakgrunn som tillitsvalgt på bedrift og som konserntillitsvalgt før jeg startet min 
gjerning i forbundet. 
Jeg deler våre tillitsvalgtes erfaring og bekymring for sine bedrifters framtidsutsikter, så fremt vi ikke 
får på plass et tilsyn med reell mulighet til å skape en transparent konkurransesituasjon. 
 
Takk for oppmerksomheten! 


