Konkurranseloven - retningslinjer for VLFs virksomhet
Disse retningslinjene er fastsatt av VLFs styre og gjelder for all aktivitet i VLFs regi.
Konkurranseloven § 10 første ledd setter et generelt forbud mot konkurransebegrensende
samarbeid som har til formål eller virkning å hindre, begrense eller vri konkurransen. Bestemmelsen
retter seg mot
”Avtale, beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet
opptreden”.
Bestemmelsen rammer koordinering av atferd blant aktører i en bransjeforening, og omfatter både
formelle beslutninger og annen samordnet opptreden. Eksempler på konkurranseparametre som er
ulovlig å dele er prisfastsettelser, rabattgivning, spesifikk utvikling og nyvinning, tilbud til kunder og
alle opplysninger som gjør det mulig for de involverte å forutse hvordan konkurrentene vil opptre i
fremtiden. VLFs medlemmer er konkurrenter og det må derfor utvises særlig varsomhet for å sikre at
konkurransereglene etterleves i all aktivitet i foreningen.
Dette innebærer at:
•

Det må ikke forekomme noen form for avtale, beslutning eller samordnet opptreden (verken
skriftlig eller muntlig), diskusjoner eller forslag om fordeling av marked, kunder eller
produkter, priser, kundevilkår eller andre sensitive opplysninger mellom VLFs medlemmer.
Dette gjelder så vel formelle beslutninger fattet i VLFs organer som uformelle diskusjoner i
forbindelse med foreningens aktiviteter.

•

Diskusjoner om, eller utveksling av, konfidensiell og konkurransesensitiv informasjon er ikke
tillatt. Dette innbefatter priser, prisendringer, kredittvilkår, kostnader, rabatter,
marketingaktiviteter, produksjonsvolum/kapasitet, handelsvilkår mv.

•

Historiske salgsdata kan samles inn av administrasjonen og distribueres til medlemmene i
aggregert form.

•

Alle møter i VLF skal gjennomføres i henhold til en på forhånd oppsatt agenda, og det skal
føres referat fra alle møter. Minst én ansatt i administrasjonen må være tilstede ved alle
møter. Ved starten av alle møter skal det minnes om disse retningslinjene.

•

Alle møtedeltakere har et selvstendig ansvar for at diskusjoner holder seg innenfor lovlige,
konkurransenøytrale rammer. Dersom en deltaker under møtets gang anser at diskusjonen
nærmer seg grensen for hva som er tillatt, skal temaet henlegges eller utsettes inntil man har
konsultert juridisk ekspertise.

•

Det presiseres at disse retningslinjene også gjelder i uformelle diskusjoner som skjer i
forbindelse med VLFs arrangementer.

VLFs policy er å følge konkurransereglene. VLF er opptatt av å unngå ikke bare brudd på disse, men
også enhver handling som kan vekke mistanke om brudd på regelverket. En handling som fremstår
som akseptabel isolert sett, kan for konkurransemyndighetene fremstå som ledd i et
handlingsmønster som samlet sett utgjør en lovovertredelse.
Oslo, 6. mai 2009
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