
 

TILSLUTNINGSAVTALE OM 

TILRETTELEGGING FOR SUNNERE KOSTHOLD 

mellom 

[Bedrift] 
(i det følgende bedriften) 

og 

Helse- og omsorgsdepartementet 

_________________ 

 

 
 
 

1. Det vises til Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold av 6. desember 2016 med 
vedlegg («intensjonsavtalen»). Bedriften tilslutter seg herved intensjonsavtalen.  

 
 
2. Intensjonsavtalen omfatter seks innsatsområder. Alle bedrifter som inngår denne 

tilslutningsavtale skal arbeide med innsatsområde nr 5 og 6, jf intensjonsavtalens punkt 4.  

 Påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til bevissthet rundt helse og kosthold; 
innsatsområde nr. 5.  

 Monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen; innsatsområde nr. 6. 
 
Intensjonsavtalen innebærer videre at deltakerne skal arbeide med de innsatsområdene som er 
relevante for dem. For bedriften er følgende innsatsområder som angitt i intensjonsavtalen punkt 
4 relevante: 
 

 [Utgår dersom ikke relevant:] Reduksjon av saltinnholdet i næringsmidler og reduksjon 
av saltinntaket i befolkningen gjennom saltpartnerskapet; innsatsområde nr.1  

 [Utgår dersom ikke relevant:] Reduksjon av tilsatt sukker i næringsmidler og reduksjon 
av befolkningens inntak av tilsatt sukker; innsatsområde nr. 2  

 [Utgår dersom ikke relevant:] Reduksjon av mettet fett i næringsmidler og reduksjon av 
inntaket av mettet fett i befolkningen; innsatsområde nr. 3 

 [Utgår dersom ikke relevant:] Øke befolkningens inntak av frukt og bær, grønnsaker, 
grove kornprodukter og sjømat i tråd med beregningsgrunnlag og målsetting i ny 
Handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021); innsatsområde nr. 4 

 
Arbeidet innenfor hvert innsatsområde organiseres av deltakerne på området.  

 
 
3. Deltakerne i arbeidet med intensjonsavtalen skal til enhver tid opptre i samsvar med 

konkurranselovgivningen, herunder ha et bevisst forhold til regelverket i kontakten seg imellom. 
Rapportering og annen deling av informasjon under avtalen skal skje innenfor 
konkurransereglenes rammer. 
 
Overordnede konkurranserettslige retningslinjene er utarbeidet og finnes som vedlegg 1 til 
intensjonsavtalen.   

 
4. Tilslutningsavtalen innebærer ikke noen økonomiske forpliktelser for partene, som selv dekker 

kostnadene ved sin innsats under avtalen, jf. intensjonsavtalens pkt. 7.  
 
 
5. Dersom intensjonsavtalen endres slik at tilslutningsavtalen berøres av dette, kan bedriften dersom 

den ikke aksepterer endringene i intensjonsavtalen, si opp tilslutningsavtalen fra det tidspunkt 
endringene i intensjonsavtalen trer i kraft. Skriftlig varsel om dette skal sendes sekretariatet for 
intensjonsavtalen.  
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6. Tilslutningsavtalen trer i kraft fra den dato den er undertegnet, og har samme varighet som 
intensjonsavtalen om den ikke bringes til opphør av en av partene.  
 
Hver av partene kan ensidig si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel til sekretariatet for 
intensjonsavtalen.  

 

7. Tilslutningsavtalen utarbeides i to eksemplarer, ett til hver av partene.  
 
 

[Sted], [Dato] 
 
 
 
[Navn]       [Navn] 
Helse- og omsorgsdepartementet    [Bedrift]  
 
 
 
Vedlegg: 
Intensjonsavtalen med vedlegg 

 


