KLF 75 ÅR

2. OKTOBER 2020
(1945 - 2020)
Kosmetikkleverandørenes forening - KLF - har i år
eksistert i 75 år, og 2020 er dermed et jubileumsår i
foreningens historie. Vi skulle gjerne feiret slik både
25-årsjubileet og 50-årsjubileet ble feiret, men året i
år er som alle vet et annerledesår på grunn av
koronapandemien.
Det blir derfor ingen feiring, men KLFs tidligere direktør
gjennom 43 år, Ingrid Standal, har gått gjennom alt av
arkivmateriale helt fra foreningens start, og skrevet en
historikk der alle vesentlige saker er tatt med. Historikken
gir et interessant bilde av bransjeutviklingen og de ulike
utfordringer leverandørleddet har stått overfor gjennom
de ulike desennier. Den kan leses i sin helhet her.
Ingrid Standal har også laget sammenfatningen nedenfor.

KLFs historie i
korte trekk:

Her er mange av foregangsmennene i KFL samlet i et knippe. De som har
levd lenge vil gjenkjenne grand old man Armand Hauge i midten, han var
formann i KFL i mange år, likeledes Ernst Kobro, Per Fladmoe m.fl.

I 1945, da foreningen ble startet med navnet Kosmetikkfabrikkenes
Landsforening (KFL), var mangel på råvarer og emballasje den viktigste
utfordringen. Det var vesentlig å få til en kvoteordning som ikke forfordelte
noen. O.r.sakfører I.C. Heuch skulle ha sekretariatet for foreningen på
deltid.
Følgende firmaer deltok fra starten i foreningen som kun opptok
produsenter som medlemmer:
Desmoineaux A/S
Eden Cosmetic A/S
Elfako A/S
Marwell Hauge A/S
Carl A. Høyer
Mauritzen & Sønner A/S
Midelfart & Co. A/S

Nordstrøm & Due A/S
Princia Tekn. Kem. Fabrik A/S
Wdm Schioldborg
Sterling Cosmetic A/S
Walhalla Sepefabrik A/S
Zadig A/S
Ørnen & Cara Fabriker A/S

Ganske snart økte medlemstallet til 30. En viktig utfordring ble Prisdirektoratets fremstøt for å redusere prisene for bransjen med 15%. Direktoratet
mente fortjenesten på bransjeproduktene var for høy. Et annet problem var
tildeling av valuta for import av råvarer.

Det er 60% avgift på øyekosmetikk, leppestift og pudder, 30% på alt annet,
også shampoo.

Mangelen på glassflasker førte til at det ble etablert en egen innsamlingssentral for tomflasker slik at flasker kunne gjenbrukes.
I 1951 kom nye prisforskrifter som KFL var sterkt imot. Disse ble opphevet
relativt raskt, og fra nå av gjaldt kun prislovens alminnelige bestemmelser.
Fabrikantene kunne fastsette utsalgspriser som handelen var bundet av
ved videresalg.
I 1958 foreslår myndighetene 50% kosmetikkavgift på alle produkter.
Etter intense protester fra bransjen lander avgiften på 40% - en avgift det
skal ta hele trettifem år å få opphevet. KLF kjemper også for opphevelse
av avgiften på teknisk sprit, og lykkes med å få denne fjernet i 1974.
Det foreslås utarbeidelse av halvårlig salgsstatistikk som skal være
konfidensiell og frivillig, og utarbeidet av statsautorisert revisor. Slik
statistikk vedtas i 1962.
Annonse for «kyssekte
Sans égal lebestift» fra
1955. Sans égal var et
norsk/dansk merke som
ble svært populært og
solgte godt i flere tiår.
Sans égal lebestift ble
også lansert i England,
Tyskland og Frankrike.

60-tallet byr på nye råstoffer og sterk bransjevekst med nye produkter
som hårspray og deodoranter i aerosol-form.
Medier og det nye Forbrukerrådet kritiserer og omtaler i store oppslag
bransjen negativt for utilbørlig reklame.

I 1966 vedtas at også importører kan tas opp som medlem.
Parfymehandlernes Landsforbund, PHL, dannet i 1948, ønsker nærmere
samarbeid. En ”hær” av selgere fra leverandørfirmaene besøker jevnlig
de mange hundre enkeltstående parfymeriene rundt i landet. Den første
KLF-statistikken blir utarbeidet.

Kronprinsesse Sonja var æresgjest ved åpningen av Marwell Hauge A/S’
nye fabrikk på Eidsvoll i 1969. Dr. Sigurd Funder forklarer produksjonsprosessen for kronprinsessen. Ingrid Standal tiltrer sin stilling
21. september 1970.
I 1970 etableres eget heldagssekretariat med én ansatt, Ingrid Standal.
Hovedoppgaven skal ikke være KLF, men Hygienerådet, Opplysningskontoret for hud- og kroppspleie. Hygienerådet skal drive opplysningsarbeid med sikte på å fremme bransjens interesser og skape et positivt
image for bransjeproduktene.

Hygienerådet utarbeider opplysningsmateriell.
I rask takt utarbeides opplysningsmateriell i form av brosjyrer, bildebånd og
plakater, og responsen er god både hos medier, myndigheter og publikum.
Viktige mottagere av materialet er skoler, helsesøstre og hudpleiere.
Aktuelle interne KLF-temaer er utveksling av prislister, retningslinjer for
retur av varer og informasjon om dårlige betalere. KLF sender også ut oppgave over erlagt kosmetikkavgift, analyser av salgsrepresentanters lønnsog diettforhold samt oversikt over medlemmenes rabatter og betingelser.

Det utarbeides oversikt over hvilke «hus» den enkelte leverandør representerer, og hvilke merker som føres.
Samarbeidet med PHL er meget godt, og fra 1970 avholdes årlig «Leverandørenes Dag» ved PHLs landsmøter. Der presenterer KLF viktige bransjesaker. Det utarbeides eget brevkurs for parfymeribetjening.
I 1973 styrkes sekretariatets bemanning med ansettelsen av Åse Ramsvatn.
Hun etterfølges av Edda Delerud i 1978. Etter påtrykk fra Helsedirektoratet
skifter Hygienerådet navn til «Bransjerådet for kosmetikk og hygiene».
I 1974 er medlemstallet 31, det samme som i en rekke foregående år.
Forbrukerombudet starter dette år sitt arbeid, og skal komme til å gi KLF
mange utfordringer i årene som kommer. Et eksempel er fyllingsgraden på
parfymeflasker og aerosoler, et annet er bransjens markedsføringssløfter.
Et omfattende selvjustisarbeid startes i KLF.
KLF deltar i stiftelsen av IICCI, International Information Center of Cosmetic
Industries. Medlemskapet er spesielt interessant med tanke på KLFs arbeid
med å få koordinert norsk lovgivning som berører bransjen med lovgivningen i andre land. Sekretariatet vil dessuten fungere som «databank» for
all slags ny informasjon som gjelder bransjen, f.eks. om innholdsstoffer,
produkttesting etc. Ingrid Standal er KLFs representant i IICCI og blir
senere formann der.
Foreningens navn endres til Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) i 1976.

I samarbeid med Mortensens Forlag utgis i 1985 boken «Det Nye’s
Skjønnhetsbok».
1980 er et særdeles aktivt år for Bransjerådet som fyller 10 år. Den utadrettede opplysningsvirksomheten står i fokus. Det utarbeides bl.a. videofilm, tre utgaver av jubileumsbladet «Bransjenytt for kosmetikk og
hygiene», ukebladserier om hud- og kroppspleie, læremidler for skoler,
kosmetologutdanning og parfymeribetjening samt boken «Det Nye’s
Skjønnhetsbok» i samarbeid med Mortensens Forlag. KLFs legeregister
sendes til samtlige hudleger i landet og andre leger som ønsker det.
I 1981 flytter sekretariatet inn i nye større lokaler i St. Olavs plass 3.

I 1983 innfører KLF bindende vedtak om ikke å yte godtgjørelse til handelen
for visse markedsføringstiltak i handelens egen regi. Vedtaket viser seg å
medføre mye arbeid for KLF. Omgåelser og klager til KLF blir et stadig
tilbakevendende tema.
Hårfarger er en stor sak i 80-årene. Det reises spørsmål om de kan ha
helseskadelig innhold, og henvendelser fra myndighetene til KLFs medlemmer om innhold, renhetsgrad etc. medfører mye arbeid for berørte firmaer.
Saken understreker behovet for ny oversiktlig lovgivning og forenklet
kontrollordning. KLF samarbeider i saken med den felleseuropeiske
foreningen COLIPA og med den internasjonale komitéen for hårfargeindustrien, ledet fra USA.
KLF deltar i myndighetenes arbeidsgruppe for etablering av eget norsk
regelverk for kosmetiske produkter, med målsetting å få denne harmonisert
med lovgivningen i andre land.
I 1977 hadde KLF søkt om dispensasjon fra brannfarlighetsloven for merking
om brannfare for kosmetiske produkter. I mai 1980 innvilges søknaden for
produkter som ikke inneholder mer enn 250 ml brannfarlig gass eller brannfarlig væske kl. A og ikke mer enn 1000 ml brannfarlig væske kl. B.
Utover på 80-tallet kom en rekke produktkriser forårsaket av store
medieoppslag som «Hårfarger kan gi kreft», «Menneskefostre benyttes
i kremer», «Bestialske dyreforsøk» m.m. KLF/ Bransjerådet tilbakeviser
alle påstander gjennom deltagelse i en rekke TV- og radioprogrammer og
intervjuer i blader og aviser.
Ny statistikkutforming vedtas i 1983. Den viktigste endringen er overgang
til innrapportering av omsetningstall i netto salgsverdi. Volum i antall stykk
gjennomføres for samtlige grupper, for tannkrem og shampoo også vekt i
tonn.
Norsk kosmetikkforskrift blir endelig vedtatt for ikrafttreden 1. april 1987.
Norge får dermed sitt første regelverk for innhold og merking av kosmetiske produkter. KLF, som i en årrekke har engasjert seg sterkt i utformingen og planlagte kontrolltiltak vedrørende den nye forskriften, finner
grunn til å si seg meget godt fornøyd med forskriften som i stor utstrekning
er overensstemmende med EF-Direktivet for kosmetikk.
Lenge ventede lettelser i denatureringsbestemmelsene trer i kraft fra mars
1987. Lettelsene innebærer bedre samsvar med denatureringsbestemmelsene i øvrige nordiske land. Norges særnorske alkoholpolitikk står til hinder
for ytterligere harmonisering slik KLF har arbeidet for siden 1983.
Ingrid Standal blir ved IICCIs årsmøte i 1986 valgt til IICCIs styreformann for
en toårsperiode. Hun blir i 1988 gjenvalgt for en ny periode. IICCI har nå 21
medlemmer fra like mange vestlige land.

I 1988 styrkes bemanningen i KLF idet Greta Ruud Johnsen og Edda Delerud
begge arbeider tre dager i uken. Sekretariatet benyttes nå også av Frisørleverandørenes forening, og arbeidsmengden for denne forening dobles
nesten fra 1987 til 1988 idet stadig flere spørsmål stilles ved produktinnhold
og produktsikkerhet ved frisørprodukter.
KLFs bindende vedtak, som har eksistert siden 1983, blir med øyeblikkelig
virkning opphevet av Prisdirektoratet i 1989. Direktoratets begrunnelse er
at vedtaket anses til skade for konkurranseforholdene og de allmenne
interesser.
Kosmetikkavgiften fjernes i Sverige og Danmark i 1989, og reduseres
i Norge fra 40% til 35% i 1990.
I 1990 har KLF 20 medlemmer. Det har vært en rekke sammenslåinger,
oppkjøp og fusjoner i bransjen. Det arbeides sterkt for å få fjernet
kosmetikkavgiften, og dette lykkes i 1993.
Følgende faste komitéer arbeider på 90-tallet: Selvjustiskomitéen,
Lovgivnings/teknisk komité, Avgiftskomitéen, Statistikkomitéen.
Arbeidet mot myndighetene domineres av arbeidet for revisjon av
kosmetikkforskriften fra 1987, samt organisering av egnet kontrollapparat/
forvaltningsorgan for forskriften. KLF tas med i egen oppnevnt styringsgruppe som utarbeider rapport. KLF oppnår lavere kostnader for produsenter/importører enn foreslått av planlagt forvaltningsorgan.
Antallet selvjustissaker går nedover på 90-tallet. I 1990 utsendes 34
henvendelser om overtramp. 18 av henvendelsene går til ikke-medlemmer.
16 til medlemsfirmaer. Siktemålet med selvjustisarbeidet er å få luket vekk
utvekster i markedsføringen som kan skade bransjens anseelse utad.
På 90-tallet går PHL inn i Handelens Hovedorganisasjon Virke, og fra 1998
opphører PHL som selvstendig forbund. Antall frittstående parfymerier er
sterkt redusert, og er erstattet av store kjededannelser som foretar
sentrale innkjøp.
I forbindelse med KLFs 50-årsjubileum i 1995 avholdes for første gang KLFs
Fagforum. Dette utvikler seg til å bli bransjens årlige faglige begivenhet.

I 1995 avholdes for første gang KLFs fagforum. KLF har 50-årsjubileum, og
Bransjerådet fyller 25 år. Edda Delerud og Greta Ruud Johnsen observerer
at Lars Midtgaard får riktig materiell.
I 1996 vedtas enstemmig etiske retningslinjer for KLF ved ekstraordinær
generalforsamling.
Et pilotprosjekt på butikkdata (EDI) blir startet og senere fulgt opp med
KOBRA – Kosmetikkbransjens EDI-prosjekt.

KLF starter også opp en norsk avdeling av «Look Good - Feel Better»
(LGFB) – et hjelpeprogram for kreftrammede kvinner med sikte på å gi
disse et mest mulig normalt utseende i en krevende tid. Kirsten Aubert
Amundsen er LGFBs første prosjektleder. På forespørsel fra Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) får også denne foreningen benytte KLFs
sekretariat til sin virksomhet.
Grensedragning mellom såkalte «cosmeceuticals» og kosmetikk blir et hett
tema som varer i årevis. Bransjen og myndighetene blir enig om at begrepet
«cosmeceuticals» ikke skal brukes, et produkt er enten kosmetikk eller
legemiddel.
I år 2000 forsterkes KLFs sekretariat med en jurist i full stilling, idet
Finn Rasmussen ansettes som assisterende direktør. Foruten arbeid på
lovgivningssiden vil Finn Rasmussen arbeide spesielt med ytterligere
utvikling av KLF-statistikkene og med tekniske spørsmål.

Finn Rasmussen ansettes som assisterende direktør i 2000. KODABAS bransjens elektroniske varekatalog opprettes i 2004.
KODABAS - bransjens prosjekt for elektroniske handelsløsninger og oppfølgeren til KOBRA-prosjektet - etableres i 2004 med Carine Bechholm
Corneliussen som daglig leder. KODABAS eies av handelen og KLF i fellesskap. Finn Rasmussen blir etter hvert styreformann i KODABAS.
«Årets Beste», kåringen av årets beste produktlansering, overtas i 2003
av KLF. Kåringen foretas av egen nedsatt fagjury bestående av medlemmer
fra handelen, presse og et medlem fra KLF. Arrangementet ble opprinnelig
startet av motebladet Tique og gjaldt kun dufter. Etter hvert tas også
andre bransjeprodukter, annonsering og reklamefilmer med, og arrangementet skifter navn til «NCA - Norwegian Cosmetic Award». I en årrekke
representerer arrangementet bransjens store festaften.

«Årets Beste» – senere Norwegian Cosmetic Award – kåringen av årets
beste produktlansering, overtas i 2003 av KLF.
KLFs salgsmateriell omfatter bl.a. KLFs hovedstatistikk, seriestatistikk,
hårfargestatistikk, lønnsanalyser samt brevkurs for parfymeribetjening.
COLIPA, den europeiske kosmetikkindustriens felles organisasjon i Brussel,
opptar KLF som korresponderende medlem. Standal blir fullt medlem i
COLIPAs Association Officers’ Council.

Ny konkurranselov i 2004. Den nye konkurranseloven er lik konkurransereglene i EU og gir dermed like konkurranserettslige rammebetingelser for
næringslivet i Norden. Hovedformålet med loven er å fremme konkurransen
for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den forbyr konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling, og tillater
ikke sammenslutninger som kan begrense konkurransen. Den nye loven
vies stor oppmerksomhet av KLF og medlemmene, og KLF bistår medlemmene med retningslinjer for hva man som leverandør kan og ikke kan gjøre.
Nytt æresmedlem. I 2006 fattet KLFs styre vedtak om å innstille SigurdArmand Hauge som personlig æresmedlem i KLF. Bakgrunnen for innstillingen var Sigurd-Armand Hauges fortjenestefulle innsats for foreningen gjennom mange år som styreformann, styremedlem og medlem i ulike komitéer.
Felleseuropeisk Kosmetikkforordning blir vedtatt i Brussel i slutten av 2009,
og Europa får dermed felles lovgivning for innhold og merking av kosmetiske produkter. Forordningen blir i 2013 endelig oversatt til norsk, og KLF
er meget godt fornøyd med at en omfattende innsats for å sikre fortsatt
mulig bruk av språk «som i betydning og stavemåte ligner norsk» på pakningstekst hadde gitt uttelling. Høringsutkastet inneholdt krav til rent
norsk språk som ville representert betydelige ekstra kostnader.
I 2013 går Ingrid Standal av som daglig leder i KLF/Bransjerådet etter 43 år
i stillingen. Finn Rasmussen overtar som adm.dir. fra 1. august dette år.
Standal fortsetter i halv stilling frem til juni 2014 da hun går av som styremedlem for nordiske og baltiske foreninger i Cosmetics Europe (Cosmetics
Europe er det nye navnet på tidligere COLIPA). På KLFs generalforsamling i
2015 utnevnes Ingrid Standal som æresmedlem i KLF.

Netthandel brer mer og mer om seg på 2000-tallet, og denne type handel
representerer et konkurransemoment for bransjen som må tilpasse seg den
nye situasjonen. Regler for tollfri innførsel representerer en ekstra utfordring. Ved generalforsamlingen i 2018 inviterer KLF den norske netthandelaktøren «Bli Vakker» til å orientere ved påfølgende medlemsmøte.

I 2020 fyller KLF 75 år. Medlemstallet i jubileumsåret er 23, og KLF har en
solid bransjeposisjon. Sekretariatet rommer foruten KLF også FL (Frisørleverandørenes forening), VLF (Vaskemiddelleverandørenes forening),
KODABAS (bransjens program for elektroniske handelsløsninger) og LGFB
(Look Good Feel Better – bransjens program for kreftrammede kvinner).
Sekretariatet er bemannet med adm.dir. Finn Rasmussen, administrasjonssekretær Ann Cathrin Trætli, daglig leder i KODABAS Carine Bechholm
Corneliussen og prosjektleder LGFB Heidi Hveem Holtestaul.

Dagens bemanning: Fra venstre: Administrasjonssekretær Ann Cathrin
Trætli, adm.dir. Finn Rasmussen, prosjektleder LGFB Heidi Hveem Holtestaul
og daglig leder i KODABAS Carine Bechholm Corneliussen.

Koronapandemien gjør året til et annerledesår, og tradisjonell
jubileumsfeiring kan ikke gjennomføres.

Oslo, 7. september 2020

Ingrid Standal

