Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige
tiltak og opplysningsvirksomhet.
Fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å
fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 jf. forskrift om Omsetningsrådets myndighet
vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer av 01. juli 2003 nr. 919.

§ 1. Formål
§ 2. Tiltak som det kan ytes tilskudd til
§ 3. Prosedyre
§ 4. Ikrafttredelse
----§ 1. Formål
Formålet med bruk av midler er å fremme omsetningen av varer som hører inn under
omsetningsloven. Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes nøytralt i forhold til
produsentene og omsetningsleddene.
§ 2. Tiltak som det kan ytes tilskudd til
Av midler fra omsetningsavgiften kan det ytes tilskudd til:
1. Reklame og salgsfremmende tiltak:
Med reklame og salgsfremmende tiltak forstås tiltak som tar sikte på å påvirke
etterspørselen. Det gjelder tiltak som reklame, opplysning overfor forbruker i form av
brosjyrer og lignende om produkter, varedemonstrasjoner, forhandlerpåvirkning og
lignende.
Tiltakene skal ikke reflektere til varemerke eller omsetningsledd og ikke ha noen
form for diskriminerende effekt. Opplysninger skal være saklige mht.
produktinformasjon.
2. Faglig opplysningsvirksomhet overfor produsent:
Med dette forstås veiledning overfor produsent gjennom konsulenter, kurs, brosjyrer
mv. med sikte på produksjon av kvalitetsvarer og hensiktsmessig varebehandling og
informasjon om markedsforhold.
Mellom den produsentorganisasjon som administrerer tiltaket og den motsvarende
organisasjon for de private omsetningsledd, kan det etableres et samarbeidsråd som
drøfter budsjett og tiltak.
3. Forsøksvirksomhet og forskning:
Adgangen til å yte tilskudd til forsøksvirksomhet og forskning er begrenset til
prosjekter som tar sikte på å fremme kvalitetsproduksjon, bedre varebehandling eller økt
salg av produktene. Det kan også gis støtte til avlsarbeid.
4. Administrasjonsutgifter:
I den utstrekning faglige tiltak og opplysningsvirksomhet administreres og/eller
gjennomføres av den produsentorganisasjon som representerer vedkommende

avgiftsbelagte produktgruppe, kan midler fra omsetningsavgiften anvendes til å dekke de
av organisasjonens utgifter som er forbundet med administrasjon av tiltakene.
5. Andel av kontingent til Norsk Landbrukssamvirke:
Midler fra omsetningsavgiften kan anvendes til dekning av deler av den kontingent
som produsentorganisasjoner som representerer avgiftsbelagte produkter betaler til Norsk
Landbrukssamvirke. Andelen er oppad begrenset til et beløp som tilsvarer vedkommende
organisasjons bidrag til de av Norsk Landbrukssamvirkets tiltak som kvalifiserer til
finansiering av midler fra omsetningsavgiften.
6. Andre tiltak:
Andre enkelttiltak som etter Omsetningsrådets vurdering tilfredsstiller
omsetningslovens formålsparagraf.
§ 3. Prosedyre
Budsjett for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften fastsettes av Omsetningsrådet
etter forslag fra den produsentorganisasjon som representerer vedkommende avgiftsbelagte
produktgruppe - henholdsvis Tine BA, Nortura BA, Norges Pelsdyralslag og Norske
Felleskjøp. Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker sender sitt budsjettforslag direkte til
Omsetningsrådet. Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt og Fagsenteret for fjørfe sender
sitt budsjettforslag for tiltak som gjelder fjørfekjøtt direkte til Omsetningsrådet.
Budsjett for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til tiltak under § 2 nr. 2 faglig
opplysningsvirksomhet overfor produsent, fastsettes for hagebruksektoren av
Omsetningsrådet etter søknad direkte til Omsetningsrådet.
Forslag til budsjett kommende år skal være Omsetningsrådet i hende innen 15. oktober.
Rapport og revisorattestert regnskap for anvendelse av midler i henhold til disse
bestemmelsene skal sendes Omsetningsrådet innen 1. mars påfølgende år.

§ 4. Ikrafttredelse
Bestemmelsene trer i kraft strals.

