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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.

40-tallet
Under og etter annen verdenskrig er det mangel på råvarer og emballasje en direkte årsak til etableringen av Kosmetikkfabrikkenes Landsforening
(KFL). Høsten 1945 møtes et forberedende arbeidsutvalg bestående av
disponent Sverre Brøholdt, Barnengen, siviling. Hans Saxlund, Desmoineaux
og o.r.sakfører Per Blichfeldt, Nordstrøm & Due for dannelsen av en bransjeforening for kosmetikkindustrien. Utvalget engasjerer o.r.sakfører I.C.
Heuch som sekretær, og det sendes ut invitasjon til aktuelle medlemsfirmaer. Responsen er positiv, og det avholdes konstituerende generalforsamling i Høyres Hus i Oslo 2. oktober 1945. Ved dette møtet stiftes
Kosmetikkfabrikkenes Landsforening, og det vedtas vedtekter og velges
tillitsmenn.
Til styre velges sivilingeniør Hans Saxlund, formann, o.r.sakfører Per
Blichfeldt, viseformann, disponent Sverre Brøholdt og disponent Henrik
ter Jung, med disponentene Baklund og Bang som varamenn og Wdm.
Schioldborg jr. som revisor.
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Følgende 14 firmaer deltar i den konstituerende generalforsamlingen:
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

Walhalla Sepefabrik i Kristiansand
var en av stifterne bak Kosmetikkfabrikkenes Landsforening.
Walhalla ble startet i 1859 av T.C.
Tønnesen, og var lenge Norges
eldste såpefabrikk. Tønnesen
reiste som 16-åring til Tyskland for
å lære kunsten å koke såpe og lys.
Foreningen får umiddelbart ytterligere 7 medlemmer: Skiens nye Såpefabrikk A/S, A/S Si-Ko, Alf Nølke A/S, Keddell & Bommen A/S, Lade Fabrikker A/S, Orris og Oslo Kosmetiske Fabrikk A/S. Kriteriet for medlemskap er
at søker «må ha drevet fabrikasjon av kosmetikk i minst ett helt kalenderår». Allerede året etter har foreningen i alt 25 medlemmer, da kommer også
Leiv Engelschiøn A/S, Ello A/S, Herman Lepsøe A/S og Barnengens Tekn.
Fabrik A/S med. Ganske snart er medlemstallet oppe i 30, idet Per Iversen,
Norano A/S, Rigano, Elizabeth Arden og Norsk Import A/S melder seg inn.

Protokoll tilstedeværende ved medlemsmøte i Oslo Handelsstands
Forening 5. desember 1946.
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Det er nesten fulltallig oppmøte ved avholdte medlemsmøter som først og
fremst dreier seg om fordelingen av kvoter for råvarer og glassemballasje.
Direktoratene for Eksport- og Importregulering og Direktoratet for Industriforsyning blir kontaktet, likeledes Moss Glassverk. I samarbeid med Mineraloljekontoret i Forsyningsdepartementet får foreningen anledning til å fordele vaselin og vaselinolje blant medlemmene. Tildeling av spritkvote er
problematisk grunnet utilstrekkelig produksjon. Glyserin blir tilgodesett
«de mest livsviktige industrier» og stearinsyre er en tid problematisk
grunnet tildeling uten foreningens medvirkning.

«Der er intet en mann avskyr mere enn en stygg hårvekst unner armene
eller paa armer og legger.» Avisreklame for Veet hårfjerningskrem fra 30-tallet.

Viktig for foreningens medlemmer er også Prisdirektoratets fremstøt for å
redusere prisene for bransjen med 15%. Prisdirektoratet mener fortjenesten
på bransjeproduktene er for høy. Foreningen arbeider gjennom flere år med
å få kosmetikkfabrikantene fritatt for å søke godkjennelse av nye priser.
Et annet problem er tildeling av valuta for import av råvarer. Valutabeløpet
til import er begrenset. Direktoratet for import bestemmer at tildeling skal
skje på bakgrunn av innbetalt kosmetikkavgift. Kosmetikkavgiften er 60%
på øyekosmetikk, leppestift og pudder, 30% på alt annet, også shampoo.
Kosmetikkavgiften er et stort problem for KFLs medlemmer.
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Moss Glassverk mislykkes i å levere lovede flasker til KFLs medlemmer.
Begrunnelsen er nedslitte maskiner etter krigen, og lang ventetid for å få
nye maskiner. Når KFLs medlemmer i stedet bestiller flasker fra utlandet,
ber Moss Glassverk om at disse flaskene ilegges beskyttelsestoll. KFL
protesterer på dette, idet andre land uten slik toll da vil få en konkurransefordel. En egen innsamlingssentral for tomflasker etableres slik at flasker
kan gjenbrukes. De Norske Blikemballagefabrikers Forening og KFL inngår
samarbeid om standardiserte kremesker.

Mangelen på glassflasker førte til at det ble etablert en egen innsamlingssentral for tomflasker slik at flasker kunne gjenbrukes.
En rekke spørsmål om utilbørlig reklame blir behandlet i KFL - f.eks. om
kriterier for å si at produkt X er «Made in France», eller medisinske
påstander om effekt.
KFL er i etterkrigstiden lenge en forening kun for produsenter, først i
1966 får importører adgang til medlemskap.
I 1948 etableres PHL, Parfymehandlernes Landsforbund. KFL anbefaler
medlemmene, som nå er i alt 26 produsenter som representerte det meste
av all kosmetikkproduksjon i Norge, å reservere spesielle varer for forbundets medlemmer slik at en faghandel kan etableres.
I 1947 blir KFL samarbeidende bransjeforening med Norges Industriforbund.
Misbruk av hårvann til drikking er et problem som knyttes opp til lisenser
for bruk av sprit til teknisk bruk.

O.r. sakfører I.C. Heuch var KFLs første sekretær. Her fotografert på Park
Hotel Sandefjord ved KFLs 25-årsjubileum i 1970.
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50-tallet
I 1951 kommer nye prisforskrifter. KFL er sterkt imot disse. De spesielle
prisbestemmelsene for kosmetiske produkter oppheves fra utgangen av
1953. Samtidig bortfaller også alminnelige prisforskrifter fra 1949. Fra nå
gjelder kun prislovens alminnelige bestemmelser. Ingen prisbestemmelser
forbyr fabrikantene å fastsette utsalgspriser som handelen er bundet av
ved videresalg.
Et fremtredende medlem foreslår innføring av like betingelser i kosmetikkbransjen. Det oppnås ikke enighet om dette. Foreningen henstiller til medlemmene å håndheve egne betingelser.
Forbrukerrådet etableres i 1954. KFL deltar som observatør ved avholdt
orienteringsmøte.

Adm. dir. Armand Hauge i Marwell Hauge A/S på sitt kontor i N. Slottsgt. 3,
Oslo i 1950. Firmaets laboratorium vegg i vegg.
Det nedsettes offentlig oppnevnt utvalg for behandling av rasjoneringsordning for kjemikalier og kjemiske produkter under krig eller krise.
Dr. Funder fra Marwell Hauge A/S blir av Handelsdepartementet og
Forsyningsdirektoratet oppnevnt til utvalget.

Tidligere tiders produksjon virker fremmed for oss i dag.

7

Sans égal-produksjon ca. 1960. Ingen automatisering ennå.
Denatin-tilsetning i hårvann, som i 1949 ble fastsatt til 0,5%, blir av KFL
foreslått redusert til 1/10 av det påbudte. KFL mener denne mengden er
tilstrekkelig. I 1955 oppnås reduksjon.
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.

I 1956 behandler prismyndighetene spørsmålet om faste bruttopriser,
veiledende priser og bransjereguleringer. Det foreslås forhøyet toll på
leppestifthylser. KFL uttaler seg mot dette.
PHL ønsker bidrag fra leverandørene til sitt landsmøte. KFL henstiller til
medlemmene å henvise alle slike henvendelser til KFL.
Et fellesråd for bransjen, bestående av representanter for KFL, PHL og PGL
(grossistforeningen) etableres i 1958.
I 1958 foreslår myndighetene 50% kosmetikkavgift på alle produkter. KFL
protesterer intenst mot dette. 40% avgift på alle produkter innføres. KFL
kjemper også for opphevelse av avgiften på teknisk sprit, og lykkes med å
få denne fjernet i 1974.
I 1958 foreslås utarbeidelse av halvårlig salgsstatistikk. Statistikken
skal være konfidensiell og frivillig, og utarbeides av statsautorisert revisor.
I 1962 blir slik statistikk vedtatt.
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KFLs presentasjonsmesse for parfymehandlerne i Håndverkeren - Oslo, 1967.

60-tallet
- Sterk vekst i bransjen med nye produkter som hårspray og deodoranter
i aerosol-form.
- Nye råstoffer gir nye produktgrupper.
- Medier og Forbrukerrådet kritiserer og omtaler bransjen negativt i store
oppslag. KFL ber Ukepressens informasjonskontor om å henvise sine
medlemmer til KFL for bistand med spørsmål som gjelder kosmetikk.
Det diskuteres etablering av eget opplysningskontor for bransjen.

Lagringen av velduftende «franskparfymerte» deodoranter foregikk på
store fat – interessant å få se for kjente mannekenger. Flaskefylling på
Eidsvoll på 60-tallet.
- PHL ønsker skriftlige orienteringer om alle hovedtemaer som berører
bransjen. Det er ingen kapasitet i KFL til dette.
- Utveksling av prislister og salgsvilkår vedtas med stor oppslutning som
en frivillig ordning fra 1967. Men kun 8 medlemmer sender inn sine
opplysninger og får de øvrige deltagernes vilkår i retur.
- Dårlige betalere blant kundene fører til forslag om drastiske fellesregler
fra fabrikantenes side. Slike blir ikke ansett gjennomførbare.
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Kronprinsesse Sonja var æresgjest ved åpningen av Marwell Hauge A/S’
nye fabrikk på Eidsvoll i 1969. Dr. Sigurd Funder forklarer produksjonsprosessen for kronprinsessen .
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- Kosmetikkavgiften står sentralt. KFL mener den slår diskriminerende ut
og begunstiger import på bekostning av norsk produksjon av kosmetiske
produkter. Avgift på alle barnepleieprodukter oppfattes svært urimelig. I
tillegg kommer problemer med avgiften i forbindelse med prisstopp.
Primært ønsker KFL avgiften helt fjernet. Henvendelser til myndighetene
fører ikke frem.
- Avgiftsdirektoratet henstilles å beregne avgift ved import etter modell
utarbeidet av KFL: alle importører av kosmetikk som betaler omsetningsavgift ved fortollingen skal erlegge kosmetikkavgift på grunnlag av
varenes innførselsverdi, med tillegg av toll og andre avgifter, samt et
prosentvis tillegg. Prosenttillegget foreslås satt til 150%.
- Oversikt over Avgiftsdirektoratets månedlige salg av stempelmerker for
kosmetikkavgift sirkuleres til medlemmene så snart den foreligger.
- Parfymeri-museum i Gamle Bergen støttes med kr 1 000,- fra KFLs
arbeidsfond. Det er første gang dette tas i bruk.
- PHL utarbeider oversikt over leverandørenes grunnrabatter og spesialrabatter, og ønsker også ordning for fellesinnkjøp. KFL minner medlemmene om ønskeligheten av fakturering, pakking og levering til samme
adresse for å rettferdiggjøre engrosrabatter. Retur av varer og betaling
for utstillingsvinduer diskuteres.
- KFLs salgsstatistikk utarbeides første gang i 1962, og blir halv- og
helårlig etter et par år. Oppslutningen er imidlertid sviktende, og fra 1965
blir den kun helårlig. Da får den nærmere 100% oppslutning. Styret anser
at KFL med dette har klart å gi medlemmene et verdifullt hjelpemiddel for
vurdering av markedssituasjonen til en meget overkommelig pris. Allerede
året etter forsøkes innført kvartalsvis statistikk uten at dette får tilstrekkelig oppslutning. Halvårlig statistikk lar seg imidlertid gjennomføre.

- Enkelte produktgrupper har fått avgiftsfritak men avgift gjeninnføres.
Reglene for avgiftsfritak for shampoo understrekes: shampoo må ikke
ha blekende, fargende eller andre særegenskaper. Karakteristikker som
«gir glansfullt hår», eller «en ny, vidunderlig skjønnhetsshampoo»
tillates. Gjeninnføring av avgiftsfritak for antitranspirasjonsmidler og
deodoranter foreslås gjennom eget utvalg i foreningens regi. Forslaget får
ikke medhold i Finansdepartementet. Begrunnelsen er frykt for omgåelser. KFL lykkes, koordinert med protester fra andre interesserte
organisasjoner samt foretrede i Stortinget, å hindre gjeninnføring av
kosmetikkavgift på permanentvæsker og nøytraliseringsmidler. Barnepleiepreparater, hudbeskyttelsespreparater, hårfjerningsmidler samt
spenefett blir igjen avgiftspliktig fra 1968.
- Avgiftsdirektoratet meddeler at det ikke gis tillatelse til avgiftsfritt salg
på skip som bare går mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland.
Etter skarpe protester fra KFL med henvisning til diskriminerende
virkning i forhold til andre nordiske land, tillater Finansdepartementet
likevel slikt salg.

Fra bransjemønstringen i Håndverkeren, Oslo, 1967. En rekke av KFLs
medlemmer deltok i mønstringen.

11

- KFLs styre foreslår for generalforsamlingen å gi importører adgang til
medlemskap i KFL. Dette vedtas med virkning fra 1966.
- Firmaer med egne salgsstands på Steen & Strøm A/S melder seg inn i
KFL.
- Det utarbeides retningslinjer for retur av varer. Disse vedtas ved medlemsmøte, og får full tilslutning hos både Parfymegrossistenes Forening
(PGL) og Parfymehandlernes Landsforbund (PHL).
- I april 1967 avholdes bransjemønstring i Håndverkerens utstillingslokale.
20 firmaer deltar. Arrangementet avvikles i forbindelse med PHLs landsmøte. Deltagerne er utstillernes gjester ved en lunsj i Oslo Håndverkerforenings lokale, hvor ca. 100 personer deltar.
- Forslag til lov om merking av forbruksvarer frarådes av Norges Industriforbund med støtte av KFL.
- 6 medlemsfirmaer er interessert i å delta i informasjonskampanje for
større kjennskap til produkter pakket på aerosol-basis.
- KFL foreslår kosmetikkavgiften opphevet etter et nedtrappingsprinsipp i
forbindelse med innføring av merverdiavgift fra 1. januar 1970. Finans-

departementet henviser til at beslutning om dette vil ligge på politisk
plan.
- Denatureringsregler i øvrige nordiske land kartlegges med sikte på
mulige internordiske regler.
- Grunnregler for reklamepraksis innhentes fra Norges Markedsførings
forbund og sendes til samtlige medlemmer. Spørsmål om tilgift forelegges Markedsføringsrådet.

70-årene
Ved ekstraordinær generalforsamling i Oslo Handelsstands lokaler 10. mars
1970 blir det enstemmig vedtatt omorganisering av KFL. Omorganiseringen
innebærer at det ved siden av Kosmetikkfabrikkenes Landsforening
etableres et informasjonskontor kalt «Hygienerådet – Opplysningsrådet
for hud- og kroppspleie». Det nye kombinerte sekretariat og informasjonskontor får lokaler i St. Olavs pl. 3, Oslo. Som sekretær og informasjonsleder
ansettes Ingrid Standal, som tiltrer sin stilling 21. september.

Ingrid Standal tiltrer sin stilling 21. september 1970.

104 personer deltar i gallabanketten under 25-årsjubileet på Park Hotel.
25-årsjubileet 2. og 3. oktober 1970 på Park Hotel i Sandefjord markerer
avslutningen av en epoke i foreningens historie og begynnelsen av en ny.
Aktuelle foreningstemaer er utveksling av opplysninger om salgsvilkår,
retningslinjer for retur av varer og informasjon om dårlige betalere.
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Samarbeidet med PHL er meget godt. Det holdes flere møter i samarbeidsutvalget, og ved PHLs landsmøte på Røros i 1970 deltar en rekke av KFLs
medlemmer.
Kosmetikkavgiften og arbeidet med å få redusert eller fjernet denne står
sentralt. Representanter for KFL har møter med Finansdepartementet og
Finanskomiteen for om mulig å påvirke denne til å omgjøre Finansdepartementets forslag om å beholde kosmetikkavgiften uendret. Finanskomiteen
vil avvente uttalelse fra Hovedkomiteen for særavgiftene. Forslag om å forandre beregningsgrunnlaget for avgiften til netto faktura tas ikke til følge.
Samarbeidsutvalget PHL-KFL oppløses. PHL ønsker å bruke Samarbeidsutvalget som forum for forhandlinger om leverandørenes salgsbetingelser.
KFL verken ønsker eller kan regulere sine medlemmers rett til fritt å bestemme egen salgs- og prispolitikk. KFLs styre overtar kontakten. Samarbeidet utvikler seg positivt, og spørsmål som f.eks. kontrakter mellom
enkeltleverandører og PHL finner sin løsning. «Leverandørenes Dag»
avholdes for første gang under PHLs årsmøte på Storefjell Høyfjellshotell i
1971, og det faglige programmet blir svært godt mottatt. Utgiftene deles på
deltagende firmaer, mens KFL står for organisering og gjennomføring.
Det utarbeides to årlige salgsstatistikker som er utvidet til å omfatte opplysning også om vekt, volum og antall stykk.
Prislisteutveksling foretas sentralt fra sekretariatet. Oppgave over erlagt
kosmetikkavgift ved tollboden og til Avgiftsdirektoratet sendes medlemmene regelmessig. KFLs representasjonsregister, som opplyser om samtlige medlemmers «hus», revideres årlig og sendes samtlige medlemmer.
Det utarbeides også omfattende analyse av salgsrepresentanters lønnsog diettforhold, likeledes en bred oversikt over leverandørenes rabatter
og betingelser.
I 1973 styrkes sekretariatets bemanning med ansettelsen av Åse Ramsvatn.
Hun etterfølges i 1978 av Edda Delerud. Hygienerådet skifter i 1978 navn
etter påtrykk fra Helsedirektoratet. Det nye navnet blir Bransjerådet for
kosmetikk og hygiene.

Åse Ramsvatn pakker og ekspederer skolemateriell utarbeidet av Hygienerådet.
Hygienerådet utarbeider opplysningsmateriell i form av brosjyrer, bildebånd
og plakater som blir presentert ved medlemsmøte. Styret følger arbeidet
gjennom jevnlige rapporter og anser at virksomheten utvikler seg tilfredsstillende. Det oppnås god respons på kontakt med pressen. Medlemmene
sendes egen detaljert rapport om arbeidet.
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Hygienerådet utarbeider opplysningsmateriell.
I samarbeid med Norges Markedsforbund trekkes opp retningslinjer for
selvjustis i markedsføringen. Egen komité innen styret, Selvjustiskomitéen,
har i løpet av året gått gjennom bransjens annonser. Rutine for kontakt om
uklare påstander er etablert og virker tilfredsstillende. Medlemmene viser
god vilje til å støtte opp om tiltaket. KFL tiltrer på anmodning fra Norges
Markedsforbund «Grunnregler for Reklamepraksis».
Forbrukerombudet starter sin virksomhet i 1974, og det tas kontakt for å
skape grunnlag for fremtidig samarbeid. Selvjustiskomitéen får utvidet
mandat og igangsetter arbeid for emballasjeregistrering samt undersøkelse
av ord og uttrykk benyttet i kosmetikkbransjen.
Forbrukerombudet representerer mye arbeid, likeledes Varefaktakomitéen som arbeider med spørsmål omkring merking av kosmetikk.
Parfymehandelens Fremtidsråd etableres etter initiativ fra PHL, med inviterte deltagere fra KFL. Rådets hovedoppgave er å utrede dagens situasjon
og så vidt mulig påvirke utviklingen når det gjelder kosmetikkfaghandelens
fremtid.
Arbeidet med å få fjernet/redusert kosmetikkavgiften fortsetter. Etter
avslag på søknad om å få beregning på netto fakturaverdi, arbeides det for
å få omgjort avslaget. Saken henlegges etter antydning fra Finansdepartementet om at en slik ordning kan medføre høyere avgiftssats.

KFL deltar i stiftelsen av IICCI i Zürich i 1974.
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Spritavgiften oppheves på slutten av 1974. Gledelig nok blir søknad fra KFL
om refusjon av avgift på lagre av sprit og ferdigvarer pr. 31.12.1974 innvilget.
KFL deltar i stiftelsen av IICCI, International Information Center of Cosmetic
Industries. Medlemskapet er spesielt interessant med tanke på KFLs arbeid
med å få koordinert norsk lovgivning som berører bransjen med lovgivningen
i andre land. Sekretariatet vil dessuten fungere som «databank» for all
slags informasjon som gjelder bransjen, f.eks. om innholdsstoffer, produkttesting etc. Ingrid Standal er KFLs representant i IICCI og blir senere formann der.
Kosmetikkfabrikkenes Landsforening skifter i 1976 navn til Kosmetikkleverandørenes forening (KLF).
Det diskuteres omfattende samarbeidsprosjekter med PHL, som undervisningsopplegg for betjening i parfymeriene samt lederopplæring, og etablering av et garantifond for benyttelse av parfymerier som har behov for å
modernisere sine forretninger. En lønnsomhetsanalyse av parfymehandelen
er også aktuell.
En tomånedlig tilleggsstatistikk for varegruppene shampoo, hårspray,
deodoranter og tannkrem utarbeides med deltagelse fra 12 medlemsfirmaer.
Det utarbeides i tillegg oversikt over total omsetning over disk av de
forskjellige produktgrupper hovedstatistikken omfatter. Denne oversikten
er allment tilgjengelig, mens statistikken for øvrig er konfidensiell og kun
kan benyttes internt av KFLs medlemmer.
Som i en rekke foregående år er medlemstallet i 1974 31. Styret har dette
år 13 møter, mot 11 foregående år. Medlemmene sendes utdrag av referat
fra møtene. Det blir utsendt 54 medlemssirkulærer, samme antall som
foregående år.
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80-årene
Året 1980 er et særdeles aktivt år for Bransjerådet, der den utadrettede
opplysningsvirksomheten står i fokus. Blant annet har videofilmen «Hudpleie og makeup» premiere ved PHLs landsmøte på Storefjell. Filmen på 45
minutter er delt i temaene «Rensing/pleie av ansiktshuden», «Manicure/
Pedicure» og «Makeup dag og aften». Filmen er beregnet på skoler som har
hudpleie/makeup som valgfag, friundervisningskurs og visning i parfymeri ved temauker etc. På grunn av mange forespørsler etableres også en utleieordning for filmen.
I 1980 er Bransjerådet 10 år, og det utgis tre utgaver av jubileumsbladet
«Bransjenytt om kosmetikk og hygiene». Bladet tar sikte på å gjøre
Bransjerådet og dets aktiviteter bedre kjent i bransjen utenom KLF, og gi
handelen del i noe av den informasjonsmengde rådet sitter inne med etter
ti års virksomhet. Bladet blir så populært at også mange utenom bransjen
ønsker å abonnere på det. Dette er ikke mulig. Bransjerådet lager imidlertid
en serie i ukebladet «Allers» som går over 16 uker, med en eller to helsider
hver gang. Serien spenner over alle sider ved hudpleie, makeup, soling etc.
Bransjerådet har ansvaret for hele serien inklusive fotoopptak og illustrasjoner, men ingen økonomiske utlegg. Allers oppnår høy leserfrekvens på
serien, og ønsker på denne bakgrunn fortsatt samarbeid med Bransjerådet.
Det blir dermed utarbeidet en ny 16-ukers artikkelserie for Allers. Serien gir
gode merinntekter for Bransjerådet.
I 1977 søkte KLF 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.
Hårfarger er en stor sak i 80-årene. Det reises spørsmål om de kan ha
helseskadelig innhold, og Oslo Helseråd setter i gang analyse av innholdet i
en del produkter for å se om innholdet er i samsvar med norsk lov. Også
andre offentlige instanser kommer med spørsmål om innhold, renhetsgrad
etc. Henvendelsene innebærer mye arbeid for berørte firmaer, og under-
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streker behovet for ny oversiktlig lovgivning og forenklet kontrollordning.
En regulering av innholdsstoffer i hårfargingsmidler blir spesielt arbeidskrevende for KLF, men resulterer i en rimelig løsning som KLF er godt fornøyd med. KLF samarbeider i saken med den felleseuropeiske foreningen
COLIPA og med den internasjonale komitéen for hårfargeindustrien.
På slutten av 1980 nedsettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmer
fra Statens Forurensningstilsyn, Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet for å
se nærmere på fremtidig lovgivning for kosmetikk i Norge. KLF gjør straks
henvendelse til gruppen for å få med en representant fra foreningen i dette
arbeidet. KLFs målsetting er å få norsk lovgivning harmonisert med lovgivningen i andre land, samtidig som enklest mulig kontrollordning er ønskelig.
Selvjustiskomitéen fortsetter sitt arbeid med revisjon av Selvjustismappen
der også sammenfatning av behandlede saker blir tatt med. Spesielt
arbeider komitéen for å få stanset apotek-annonsering i strid med legemiddellovgivningen. Såkalte «aktive stoffer» i kosmetiske produkter vies
også spesiell oppmerksomhet, og eget seminar for produktsjefer, konsulenter, kosmetologer og andre aktuelle ansatte avholdes.
Statistikken får sammenligningstall for samme periode året før. Det avdekkes at mange innsendte statistikkoppgaver har feil i utfyllingen.
Disse rettes opp.
Standal har studiepermisjon i tiden 1. januar til 31. mars 1981, og studerer
i perioden kommunikasjon ved San Francisco State University. Fra 1. juni
1981 blir Ingrid Standal utnevnt til direktør for Kosmetikkleverandørenes
forening og Bransjerådet. Edda Delerud fungerer som assistent i heldagsstilling. Sekretariatet flytter inn i nye og større lokaler vegg i vegg med
tidligere lokaler på St. Olavs pl. 3. Ved flyttingen får foreningen 110 m2 mot
tidligere 70 m2. Den ekstra plassen utnyttes til konferanserom, tekjøkken,
garderobe og arkivrom.
Egen komité for fremtidig finansieringsplan/drift av Bransjerådet nedsettes med sikte på å imøtekomme ønske fra medlemshold om gruppemedlemskap. Komitéen foreslår for styret en aktivitets- og finansieringsplan for 1983, 1984 og 1985. Planen baserer seg på styrking av økonomien
gjennom ny finansieringsordning og økte medlemsbidrag, og styrking av
sekretariatet gjennom etablering av ytterligere en heldagsstilling. En
degressiv skala basert på total omsetning i en gruppe med samme eier
innføres fra regnskapsåret 1983. Økonomien styrkes vesentlig gjennom
den nye ordningen.
I 1983 innføres bindende vedtak om ikke å yte godtgjørelse til handelen
for visse markedsføringstiltak i handelens egen regi. Ved ekstraordinær
generalforsamling i november vedtas vedtektsendring som muliggjør eksklusjon av medlemmer som bryter foreningens vedtekter eller overenskomster tiltrådt av minst 90% av medlemmene. Brudd på det bindende vedtaket kan dermed medføre eksklusjon enten det aktuelle medlemsfirma på
forhånd har tiltrådt vedtaket eller ikke. Vedtaket viser seg å medføre mye
arbeid for KLF, idet omgåelser og klager til KLF blir et stadig tilbakevendende tema.
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Planlagt nytt regelverk for kosmetikk og forholdet til myndigheter er også
arbeidskrevende. Arbeid på disse felter prioriteres fremfor opplysningsvirksomhet om bransjen og bransjeproduktene.
Det nedsettes komité for endrede spritregler med sikte på å få harmonisert
norske spritregler med europeisk regelverk for sprit i kosmetiske produkter.
Undersøkelse av salgsrepresentanters lønnsforhold og betingelser for
øvrig, utveksling av prislister, revisjon av selvjustismappe og revisjon av
legeregister gjennomføres årlig og sendes samtlige medlemmer, likeledes
oppgaver over erlagt kosmetikkavgift, oversikt over «dårlige betalere»,
oversikt over medlemsfirmaer og «hus» samt tilbud om ledige agenturer.
IICCI er en hovedkilde for KLF når det gjelder opplysninger om forhold i
kosmetikkbransjen i andre land. Når det gjelder spørsmål om lovgivning,
innholdsdeklarasjon, dyreforsøk, kosmetikkavgift og informasjonsmateriell
m.m., er også samarbeidet med øvrige nordiske foreninger viktig.

Annonse for bestselgeren Timotei shampoo fra 1982: ”Denne shampooen
er så mild at du kan vaske håret så ofte du vil, og gir en frisk duft av
sommereng.”
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Ved PHLs landsmøte på Solstrand forestår KLF programpostene «Trender
og tendenser i bransjen», «Bransjens konkurransedyktighet» og «Nytte
og effekt av kosmetiske produkter». Den kjente hudlegen Ole Fyrand har
den siste posten. Dr. Fyrand er klar på nytten av kosmetiske produkter,
men også på at bransjen må slutte å si at hudkremer kan gjøre mer enn å
gi fuktighet og fett.
Forbrukerrådet er redd for at Norge kan bli et dumpingland for kosmetiske
produkter grunnet dårlig regelverk for slike produkter og etterlyser forskrifter for kosmetikk.
Bransjerådets «Brevkurs for parfymeribetjening» blir utsolgt og etter hvert
utgitt i ny utgave. Det er stor etterspørsel etter kurset. Ny utgave av boken
«Om hud og kosmetikk» planlegges i et nordisk samarbeidsprosjekt.
KLFs legeregister oppdateres og sendes til samtlige hudleger i landet og
andre leger som ønsker det. Registeret inneholder opplysning om hvem som
markedsfører det enkelte kosmetikkmerke i Norge, og hvem som kan kontaktes i det aktuelle firmaet dersom legen har spørsmål om innholdet i forbindelse med pasientbehandling. Registeret stilles også til disposisjon for
offentlige instanser som Giftinformasjonssentralen, Statens institutt for
folkehelse, Helsedirektoratet m.fl.
Bistand til enkeltmedlemmer gis i saker av prinsipiell betydning for bransjen. Eksempler på dette er: utredning av prosedyre/praksis ved innføring
av legemidler ment for fritt salg, utredning vedrørende Giftinformasjonssentralens organisasjon/mandat, utredning vedrørende regelverk for giftige og kreftfremkallende stoffer, utredning av Statens Forurensningstilsyns
(SFTs) plikt som tilsynsmyndighet til å kontrollere klorfluorkarbonforbudet
m.fl. I tillegg besvares medlemsspørsmål om hva som kan sies i markedsføringen, tolkning av lov- og regelverk for ulike innholdsstoffer, tekniske
spørsmål etc.
Service for ikke-medlemmer: KLF/Bransjerådet oppfattes etter hvert i
stadig sterkere grad som stedet man kan henvende seg med ulike forespørsler vedrørende bransjen og produktene. Dette anses naturlig på
bakgrunn av det brede kontaktnett som etter hvert blir etablert både
innenlands og utenlands. KLFs egne medlemmer, offentlige instanser, forbrukerinstanser m.fl., oversender/henviser jevnlig forespørsler de selv ikke
kan eller ikke finner det aktuelt å besvare, til KLF/Bransjerådet.
Ved IICCIs årsmøte i Paris i september orienterer Ingrid Standal om
utviklingen på lovgivningssektoren i Finland, Sverige og Norge. Ved
generalforsamlingen velges Standal til styremedlem i IICCI.
KLF følger forbrukerinstansenes arbeid med mulig innflytelse på bransjen
nøye: Forbrukerombudet, Statens institutt for forbruksforskning, Forbrukerrådet, Varefaktakomitéen. Kontakten med Forbrukerrådet og Forbrukerrapporten blir omfattende grunnet Forbrukerrådets interesse for hårfargesaken der de bl.a. ber samtlige medlemsfirmaer i KLF om opplysninger til en
liste over produkter til hår, vipper og bryn som ikke inneholder «forbudte
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komponenter». Henvendelsen besvares sentralt fra KLF. Etter konferanser
og korrespondanse der KLF redegjør for hvorfor en slik liste lett kan bli mer
villedende enn veiledende for publikum, skrinlegger Forbrukerrådet denne
plan. I Forbrukerrapporten 7/82 står imidlertid å lese det KLF oppfatter som
en uthenging av hårfargemidler. KLF reagerer skarpt, og får i senere utgave
av Forbrukerrapporten støtte for sitt syn av Helsedirektøren.
KLF følger nøye arbeidet hos myndigheter og offentlige instanser med innflytelse på lov- og regelverk for kosmetikk.
Bransjerådet kan av mangel på kapasitet ikke påta seg å utarbeide mer
stoff til ukepressen. På anmodning av Høyrepressens felleskontor skrives
tre bidrag til felleskontoret på temaene «Huden i vinterfjellet», «Prikken
over i’en» (Vårens nye makeup), «Velstelt i ferien». Responsen er god.
Standal deltar i programposten «Ekko», på NRK Radio, før påske vedrørende bruk av solbadmidler. I en årrekke sendes pressemeldinger til samtlige
av landets aviser om bruk av solbadmidler i påsken og i sommerferien.
På anmodning av KLF stopper NRK en misvisende melding om kreftfremkallende stoffer i hårfargingsmidler.
KLF forbereder og benytter beredskap for produktkriser jevnlig utover i
80-årene: hårfarger, psoralener, «fosterkremer» og «manglende effekt av
dyre kremer». Misforståelser som leder til betegnelsen «fosterkremer» tilbakevises, likeledes etter hvert påstandene om at hårfarger inneholder
kreftfremkallende stoffer. Standal deltar i forbrukerprogram på NRK om
dette tema, og gir også uttalelser til en rekke andre programmer/oppslag.
Nye opplag av brevkurset «Hudpleie og Makeup» lages spesielt for nybegynnere i parfymeri, og tilbys parfymeriene av Kosmetikkbransjens brevskole som drives av PHL. Bransjerådet selger kursmappen også til skoler
der faglærte lærerkrefter kan veilede elevene, f.eks. ved kosmetolog- og
frisørlinjer. Læreheftet «Hudpleie og Makeup» har innhold som tilsvarer
brevkurset, med unntak av de tre siste kursbrevene som gjelder bransjeforhold: salgsteknikk, samarbeid parfymeri/leverandør og kosmetikkbransjen i Norge. Læreheftet brukes ved almenn kursvirksomhet i hudpleie, ved
valgfagundervisning, ved kosmetolog- og frisørlinjer, av parfymerier og ikke
minst av KLFs egne medlemsfirmaer.
«Om hud og kosmetikk» anbefales spesielt som klassesett til skolebibliotek. Heftet gir grunnkunnskaper om hud, hår, stell av føtter,
innhold i kosmetiske produkter m.m.
Alt opplysningsmateriell utgitt av Bransjerådet skal så vidt mulig selvfinansieres ved salg. Denne målsetting blir oppfylt, idet en god del av
Bransjerådets materiell selges med fortjeneste for Bransjerådet.
Ny statistikkutforming foreslås av nedsatt komité og vedtas av styret med
virkning fra 1983. Siktemålet er å få en bedre og mer nøyaktig statistikk.
Den vesentligste endringen i den nye statistikken er overgang til innrapportering av omsetningstall i netto salgsverdi. Volum i antall stykk gjen-
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nomføres for samtlige grupper - for tannkrem og shampoo også vekt i tonn.
Hovedgruppene hudpleie, hårpleiemidler, dekorativ kosmetikk, dufter og
hygiene får hver sin seksjon og bidrar dermed til bedre systematisering.
KLF ønsker omlegging av avgiftsberegningen for kosmetikk, og gir på
anmodning av Avgiftsdirektoratet forslag til ny beregningsmåte i slutten
av 1983.
Komité for endrede spritregler er klar med sin innstilling i slutten av
januar 1983. KLF ber Nemnda for teknisk sprit (Spritnemnda) om synspunkter på aktuelle momenter før foreningen eventuelt velger å gå videre
med formell søknad om endringer i regelverket. Spritnemnda meddeler at
det vil ta tid å se på endringer.
Standal orienterer ved IICCIs møte i San Francisco i september 1983 om
utviklingen på lovgivningssektoren i Finland, Sverige og Norge.
KLFs beredskap for produktkriser er i 1983 særlig aktuell når det gjelder
dyreforsøk. Aksjonene til Nordisk samfunn mot smertevoldende dyreforsøk
følges nøye, og situasjonen for bransjen oppdateres gjennom kontakt med
norske myndigheter og kosmetikkindustrien i andre land.
Ny norsk lovgivning for kosmetikk går tregt grunnet kapasitetsmangel i
Helsedirektoratet. KLF har et foreløpig forslag til forskrifter i samsvar
med EF-Direktivet til uformelt gjennomsyn, og gir kommentarer i møte
med Helsedirektoratet. Som en foreløpig ordning tillater Helsedirektoratet
markedsføring av produkter i samsvar med EF-Direktivet for kosmetikk,
forutsatt at produktene ikke kommer i konflikt med prinsippene i annen
gjeldende lovgivning som gamle §17 i næringsmiddelforskriftene, legemiddellovgivningen og forskrifter om merking, omsetning m.v. av kjemiske
stoffer som kan medføre helsefare. KLF henstiller i brev til Sosialministeren
å foranledige fortgang i arbeidet med ny kosmetikkforskrift, idet dagens
situasjon ikke er holdbar med alle foreliggende særvedtak og mulige
misforståelser som det foreligger mange eksempler på.
Retningslinjer for fortolkning av punkter i det bindende vedtak justeres
for første gang ved årets utgang.
Legeregisteret utvides i 1983 til å omfatte også ikke-medlemmer.
Det nye registeret omfatter i alt 60 firmaer - 26 KLF-medlemmer og
34 ikke-medlemmer.
Arbeidet på lovgivningssektoren er krevende: ny kosmetikkforskrift,
eksisterende regelverk, forskrifter for kjemiske stoffer, spritreglene og
kosmetikkavgiften. Viktig fortolkningsavklaring for §17 i næringsmiddelforskriften: Paragrafen sier at kosmetikk ikke må inneholde stoff som er
giftig eller skadelig for hud eller slimhinner. På anmodning fra KLF bekrefter
Helsedirektoratet at dette skal tolkes slik at stoffer i kosmetikk ikke skal
være giftige eller helseskadelige i den sammensetning de forekommer
i produktene. En rekke produkter som ved en direkte anvendelse av ordlyden kunne ha forårsaket problemer, ble dermed klarert.
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Forskriften for kjemiske stoffer og produkter som kan medføre helsefare
gjelder ikke kosmetikk. Kosmetikk må likevel ikke komme i konflikt med
bestemmelsene i forskriftene. Likeledes tilsier Arbeidsmiljøloven at det tas
hensyn til forskriftene ved produksjon og annen håndtering av stoffer som
blir å klassifisere som helsefarlige eller skadelige. Gjennom eget komitéarbeid utreder KLF ansvar og nødvendig engasjement når det gjelder
aktuelle stoffer brukt i kosmetikk og klassifisering av disse. På slutten av
1984 er ikke arbeidet sluttført, men det er på det rene at neppe noen av
bransjeproduktene – i ferdig stand – blir å betrakte som helsefarlige eller
skadelige.
Aktuelle produktkriser i 1984 er «fosterkremer», «kreftfremkallende
talkum», dyreforsøk og formaldehyd i kosmetikk. Oppslag i aviser og NRK
følges nøye og beriktigelse foretas i aktuelle tilfeller.
En liten bransjeorganisasjon som KLF, der tilsluttede medlemsbedrifter i
liten grad selv forestår produktutvikling, har i utgangspunktet ikke alltid
nødvendig kompetanse til å besvare alle spørsmål som dukker opp.
KLF foreslår at IICCI systematiserer informasjon som kan danne nødvendig
underlag for den enkelte nasjonale forening til å håndtere produktkriser.
IICCIs styre vedtar høsten 1984 å prioritere arbeidet på dette felt.
For ukebladet «Hjemmet» lages en bilagsserie om hudpleie og makeup som
går over tre numre av bladet. I samarbeid med Mortensens Forlag utgis i
1985 boken «Det Nye’s Skjønnhetsbok». Den selges gjennom bladet med
samme navn, bokhandlere, Narvesen samt landets parfymerier i forbindelse
med en parfymerikampanje våren 1985.

I samarbeid med Mortensens Forlag utgis i 1985 boken «Det Nye’s
Skjønnhetsbok».
I 1984 utarbeides nytt system for KLFs hel- og halvårlige obligatoriske
salgsstatistikk. Den vesentligste endringen i den nye statistikken er overgang til innrapportering av omsetningstall i nettoverdi. Det vedtas også å
utarbeide andelsstatistikk for serier.
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Frisørleverandørenes forening har siden mai 1984 hatt sekretariat hos KLF/
Bransjerådet, med Ingrid Standal som daglig leder. FL har i 1984 syv medlemsfirmaer.
1985 blir et viktig år for bransjen når det gjelder rammebetingelsene for å
selge bransjeproduktene i fremtiden, idet Helsedirektoratet fremlegger forslag til egen norsk kosmetikkforskrift. «Neppe noen sak har representert
en større utfordring og vært mer arbeidskrevende for KLF/Bransjerådet enn
denne. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at det i det foreliggende
forskriftsutkast i stor utstrekning er tatt hensyn til de synspunkter KLF har
gitt uttrykk for under forarbeidene til forskriften. Den foreslåtte delegering
av myndighet til KLF til å registrere importører og produsenter av kosmetikk og deres produkter, viser at foreningen nyter betydelig tillit hos våre
myndigheter.»
I 1985 er sekretariatet bemannet med Ingrid Standal og Edda Delerud.
Beregnet ekstra bistand til spesielle prosjekter bortfaller grunnet sykdom
hos hjelp utenfra. Sekretariatet forestår tilrettelegging, koordinering og
oppfølging av foreningens ulike aktiviteter internt og eksternt - herunder
saksforberedelser og saksoppfølging ved i alt 43 møter (fordelt på 9 styremøter, 1 generalforsamling, 3 medlemsmøter, 18 komitémøter, 5 møter for
Frisørleverandørene og 7 andre møter), og har dessuten den løpende kontakten med medlemmer, myndigheter, media, samarbeidende organisasjoner
i inn- og utland og samfunnskontakt generelt.
Den nye kosmetikkforskriften blir ikke endelig vedtatt for ikrafttreden før 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. Spørsmål vedrørende stoffer på den norske legemiddellisten, planlagt kosmetikkregister
samt produktmerking gjenstår og blir behandlet av KLFs lovgivningskomité.
KLF vinner gehør for sine synspunkter ved den endelige utformingen av
forskrift/register.
Forskriften oversettes til engelsk av KLF, og distribueres til medlemmer og
kontakter i andre land.
Etter henstilling fra KLF endres forskriften slik at produkter med innhold
under 5 g/ml unntas fra kravet om opplysning om innholdsmengde.
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.
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Egen nedsatt komité råder i 1987 styret til å styrke arbeidet på selvjustissektoren. I tillegg til ny selvjustismappe som allerede er under utarbeidelse,
foreslår komitéen blant annet trykking av «Vær Varsom»-plakat, større
ansvar pålagt det enkelte medlemsfirma for firmainternt selvjustisarbeid
samt KLF-registrering og offentliggjøring av overtramp.
Avgiftsdirektoratet anmoder KLF om vurdering av ulike beregningssystemer
for kosmetikkavgiften. KLF kan ikke se at noe alternativt system peker seg
ut som klart fordelaktig i forhold til dagens. En svakhet ved dagens system
er direkteselgende firmaers mulighet til å avgiftsberegne på unaturlig lavt
grunnlag. Avgiftsdirektoratet vil søke eliminert denne mulighet i fremtidig
regelverk.
NRK TV har i 1986 i «Forbrukermagasinet» et oppslag om påstått bruk av
menneskefostre i enkelte hudkremer. Daglig leder Ingrid Standal deltar på
bransjens vegne i programmet og tilbakeviser påstanden som er grundig
undersøkt. I 1987 har «Forbrukermagasinet» et oppslag der bl.a. Prof. Dr.
med. Ole Fyrand kritiserer bransjen for villedende argumentasjon. Bransjerådets daglige leder Ingrid Standal deltar i programmet på bransjens vegne.
Det avholdes jevnlige samarbeidsmøter med PHL der spørsmål som taxfreesalg, kosmetikkavgift, markedsundersøkelse av parfymerier, faglig program
til PHLs landsmøte, lønnsomhetsanalyse av parfymerier m.m. blir diskutert.
KLFs daglige leder og styreformann besøker ulike lokalforeninger innen
PHL.

Den kjente tennisstjernen Bjørn Borg trer inn i kosmetikkbransjen i 1985.
Ingrid Standal blir ved IICCIs årsmøte i 1986 valgt til IICCIs styreleder for en
toårsperiode. IICCI har i 1986 21 medlemmer fra like mange vestlige land.
Medlemmene er nasjonale kosmetikkindustriforeninger. IICCIs viktigste
arbeidsområde er å holde medlemmene á jour med utviklingen når det gjelder produktinnhold, lovgivning og andre forhold av betydning for bransjen.
Standal blir gjenvalgt som styreleder for IICCI ved årsmøtet i 1988. Det permanent bemannede sekretariatet i Stockholm erstattes i 1988 som en prøveordning av et deltidssekretariat hos KLF. Deltidssekretariatet overtas i
1989 av den amerikanske foreningen CTFA som ikke lenger ser seg i stand
til å støtte IICCI økonomisk, men påtar seg å ha sekretariatet.
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Fra 1988 blir KLFs sekretariat forsterket idet både Greta Ruud Johnsen og
Edda Delerud arbeider 3-dagers uke.
Arbeidsmengden for FL øker fra 90 timer i 1987 til 140 timer i 1988. Det
settes stadig flere spørsmål ved produktinnhold og produktsikkerhet
ved frisørprodukter.
Registreringen og kontrollen med kosmetiske produkter stanser opp i og
med etableringen av Statens Næringsmiddeltilsyn utenfor Helsedirektoratet. På denne bakgrunn må KLF i 1988 på nytt engasjere seg i spørsmålet
om den fremtidige kontroll med bransjeproduktene. KLFs målsetting er å
sikre at kontrollen fortsatt skal være underlagt helsemyndighetene og ikke
miljøvernmyndighetene. Det siste vil sannsynligvis føre til langt strengere
merkingsregler enn dagens, samt registreringsrutiner og kostnader som for
kjemiske stoffer og produkter. KLF tilbyr seg på nytt å ta arbeidet med produktregistrering, idet Oslo Helseråd ikke ønsker å fortsette dette arbeid
med mindre kostbart analyseutstyr ble anskaffet. Etter KLFs oppfatning er
dette en unødvendig anskaffelse som lett vil generere merarbeid og behov
for ytterligere utstyr/arbeidsplasser, med påfølgende ekstra kostnader for
importører/produsenter. Sosialdepartementet ønsker å gå inn for KLFs forslag om overføring av kontrollen til Statens næringsmiddeltilsyn, og kontroll
på leverandørleddet i beskjeden målestokk og for midler over det offentlige
budsjett.
1989 blir et lovende år når det gjelder ønsket om opphevelse av kosmetikkavgiften. Denne vil bli opphevet i Sverige grunnet generell omlegging av
skattesystemet, og i Danmark grunnet problemer med grensehandel samt
utviklingen av EFs interne marked. Sjansene for opphevelse i Norge øker
dermed sterkt.
Dagens beregningssystem anses uholdbart og diskuteres med Direktoratet i
eget møte. Det sendes egen betenkning vedrørende ulike alternative muligheter for beregning fra KLF til Direktoratet. I statsbudsjettet for 1990 foreslås reduksjon av kosmetikkavgiften fra 40% til 35%.
KLFs bindende vedtak, som har eksistert siden 1983, blir med øyeblikkelig
virkning opphevet av Prisdirektoratet ved brev av 7. august 1989.
Direktoratets begrunnelse er at man anser vedtaket til skade for
konkurranseforholdene og de allmenne interesser.
Et seminar for journalister om kosmetikkbransjen og bransjeproduktene
avholdes i september 1989. I alt 17 journalister møter fra ukepresse, dagspresse og fagpresse, dessuten 15 representanter fra medlemsfirmaene.
Siktemålet er å gi journalister kunnskaper om bransjen og produktene.
Det blir utarbeidet og utdelt egen mappe med materiale som dekker de
gjennomgåtte temaer. Mappen blir også sendt aktuelle journalister som
ikke har anledning til å delta.
Ved PHLs landsmøte i Geiranger i mai 1989 forestår KLF eget faglig program
med postene: Dyreforsøk i kosmetikkindustrien, avgiftsproblematikk i tilknytning til EF og «Trender og Tendenser». Samarbeidsmøte med PHL blir
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avholdt høsten 1989 på temaene kosmetikkavgiften, EFs indre marked 1992,
«Parfymehandleren» og landsmøteprogram 1990.
Grunnet kapasitetsmangel blir det på slutten av 80-årene ikke utarbeidet
fornyet opplysningsmateriell i samme grad som tidligere. Utfordringer på
lovgivningssiden, produktkriser og selvjustis prioriteres. Servicevirksomheten med orientering til medlemmene om saker av interesse, og besvarelse
av henvendelser fra medlemmer, bransjen for øvrig, private og offentlige
institusjoner, privatpersoner, media og andre, opprettholdes.
Parallellimport er et økende problem som vies stadig større oppmerksomhet.

90-tallet
I 1990 har KLF 20 medlemmer. Medlemmene er først og fremst importører.
Siden 1985 har foreningen hatt to æresmedlemmer: Direktør Ernst Kobro,
Kobro & Co. A/S, og Direktør Per Fladmoe, Herman Lepsøe A/S.
Formann i 1990 er Finn-Erik Midelfart og viseformann er Sigurd-Armand
Hauge. 90-årene preges av forholdet til myndighetene - først og fremst
arbeidet med å få fjernet kosmetikkavgiften. Avgiften er redusert fra 40%
til 35%, og kommer ned i 30% før den fjernes helt fra 1. januar 1993. Da er
avgiften allerede fjernet både i Sverige og Danmark. Det søkes støtte for
opphevelse av avgiften hos Kreftforeningen, Astma- og Allergiforbundet,
Psoriasisforbundet og Husmorforbundet. KLF samarbeider også med egen
nedsatt næringslivsgruppe mot avgiftsskapt grensehandel.
Følgende faste komitéer arbeider på 90-tallet: Selvjustiskomitéen,
Lovgivnings/teknisk komité, Avgiftskomitéen og Statistikkomitéen.
Når det gjelder kontakt med myndighetene domineres arbeidet av revisjon
av kosmetikkforskriften fra 1987, samt organisering av egnet kontrollapparat/forvaltningsorgan for forskriften. KLF tas med i egen oppnevnt
styringsgruppe som utarbeider rapport. Rapporten er enstemmig og på alle
punkter overensstemmende med KLFs syn. Den oversendes Sosialdepartementet i desember 1990. KLF oppnår lavere kostnader for produsenter/
importører enn foreslått av planlagt forvaltningsorgan.
Det er løpende kontakt med Helsedirektoratet, senere Statens Helsetilsyn,
og Statens institutt for folkehelse i ulike spørsmål som grenseoppgang
legemidler/kosmetikk, lovligheten av ulike stoffer m.m. Standal er medlem av RUKOS (Rådgivende utvalg for kosmetikk) som er rådgiver for
Statens Næringsmiddeltilsyn og andre aktuelle myndigheter i deres
arbeid med kosmetikk.
Nordisk Ministerråds prosjekt om harmonisering av regelverket for
kosmetikk i Norden, der KLF er representert, avsluttes og egen rapport
fremlegges.
Prisdirektoratet får på anmodning orientering om virkningen av opphevelsen av KLFs bindende vedtak og kosmetikkavgiftens og denaturerings-
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reglenes mulig konkurransevridende virkning. Med Prisdirektoratet diskuteres også europeiske standardkontrakter for selektivt salg, og KLFs
lojalitetsparagraf som forplikter medlemmene til ikke uten videre å
overta agenturer som allerede has av et annet KLF-medlem.
Det er også relativt omfattende kontakt med Arbeidstilsynet som ønsker
sikkerhetsdatablad for kosmetiske produkter.
Det er økende interesse for miljøspørsmål internasjonalt og hjemme, og KLF
vurderer miljømerking for bransjeproduktene i samarbeid med «Stiftelsen
for miljømerking». Slik merking blir ikke funnet aktuell. KLFs selvjustiskomité mener at miljøargumenter ikke hører hjemme når det gjelder bransjeproduktene, og KLFs styre sender ut anbefaling til medlemmene om å unngå
slike argumenter.
Innføring av frivillig ordning for emballasjegebyr i næringslivsregi tar sikte på å redusere/gjenvinne emballasje. KLF fremmer innstilling om egen
ordning for bransjen til erstatning for fem ulike materialsatser og fem ulike
oppkrevere for avgiften, og oppnår en slik egen ordning til stor lettelse for
medlemmene.
KLF engasjerer seg også i Natur og Ungdoms kampanje mot «unødig»
emballasje og Naturvernforbundets hudkremundersøkelse.
I 1997 lanserer KLF ny utgave av «Vær Varsom»-plakat som minner medlemmene på hensyn å ta i markedsføringen for å unngå villedning. Plakaten
får stor spredning i medlemsfirmaene.
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I forbindelse med pålagt INCI-merking - felleseuropeiske regler for innholdsdeklarasjon for kosmetikk - utgir KLF en egen folder som forklarer
merkingen. Folderen vekker stor interesse og sendes ut i 875 eksemplarer.
Antall selvjustissaker går nedover utover 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. Det
er et betydelig arbeid å følge med på annonsering både i dags- og ukepresse og i TV-reklame, men positivt å registrere oppfølgingen både hos medlemmer og ikke-medlemmer. KLF redegjør for selvjustisarbeidet i eget møte
hos FO (Forbrukerombudet) og i Markedsrådet, og FO uttrykker tilfredshet
med foreningens arbeid.
Samarbeidet med PHL fortsetter med faglige programposter ved de
årlige landsmøtene, og egne samarbeidsmøter der temaer som kosmetikkavgiften, omsetningsutviklingen, villedende reklame og bransjebladet
«Parfymehandleren» diskuteres. KLF er representert i bladets redaksjonskomité, og har kommentarer og artikler i bladet på aktuelle temaer som
dyreforsøk, miljøspørsmål m.m. I en periode skriver Bransjerådet fire faste
sider for bladet. På 90-tallet går PHL inn i Handelens Hovedorganisasjon
Virke, og fra 1998 opphører PHL som selvstendig forbund.

I 1995 avholdes for første gang KLFs fagforum. KLF har 50-årsjubileum, og
Bransjerådet fyller 25 år. Edda Delerud og Greta Ruud Johnsen oberverer at
Lars Midtgaard får riktig materiell.
I forbindelse med feiringen av KLFs 50-årsjubileum i 1995 avholdes for
første gang KLFs fagforum. Dette utvikler seg til å bli bransjens årlige faglige begivenhet. Her oppsummeres bransjeutviklingen i året som er gått, det
redegjøres for salgsutviklingen for de ulike produktgrupper og salgskanaler,
og alt nytt på lovgivningssektoren nasjonalt og internasjonalt.
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KLFs første fagforum i 1995 på Continental Hotel, Oslo. På podiet Berit
Hafstad, Sverre Helmo, Mette Falch Monsen, Torkild Nordberg og SigurdArmand Hauge. Debattleder Claus Wiese.
I 1996 avholdes ekstraordinær generalforsamling i august for behandling
av foreliggende forslag om etablering av etiske retningslinjer for KLF.
Forslaget får enstemmig oppslutning, og etiske retningslinjer for kosmetikkbransjen i Norge gjøres gjeldende fra 1996.
Det velges også et selvjustisutvalg med medlemmer både fra foreningen og
utenfra.
KLF har jevnlig kontakt med både dagspresse, radio/TV, ukeblader og fagtidsskrifter. Uttalelser og informasjonsmateriale formidles både på forespørsel og på KLF/Bransjerådets eget initiativ i aktuelle saker. Det avholdes eget presseseminar med 22 deltagere fra mediene i 1999.
Besvarelse av henvendelser fra medlemmer, bransjen for øvrig, private
og offentlige institusjoner, privatpersoner, media og andre utgjør også en
vesentlig arbeidsoppgave for KLF og Bransjerådet.
Aktuelt salgsmateriell er statistikk og selgerlønnsanalyse, begge deler forbeholdt medlemmene, dessuten brevkurs for parfymerimedarbeidere, engelsk utgave av den norske kosmetikkforskriften og KLFs selvjustismappe.
KLFs salgsstatistikk utarbeides halv- og helårlig. I tillegg utarbeides norsk
og engelsk utgave av «Salgstall over disk» med totalsalget for bransjens
produkter for siste fem år.
Medlemmene orienteres om saker av interesse gjennom ca. 30 sirkulærer.
KLF forestår også utveksling av medlemmenes prislister – medlemmene
sender inn til KLF et antall prislister overensstemmende med antall medlemsfirmaer, og KLF sender ut til samtlige medlemmer som deltar i ordningen.
På bakgrunn av medieoppslag med leger som kilde, og hvor det settes
spørsmålstegn ved kontrollen med kosmetikk og produktsikkerhet, blir det
utarbeidet nytt legeregister. Registeret inneholder opplysninger om hvem
som fører det enkelte merke, og hvem som kan kontaktes dersom legen har
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spørsmål. Foruten KLFs medlemmer sendes spørsmål om deltagelse også til
alle kjente ikke-medlemmer.
90-tallet byr på en rekke produktkriser: kosmetikk og kugalskap, hormonlignende stoffer i kosmetikk, polyakrylamid i kosmetikk, «hudkremer
skader huden», solfaktor og «gammel» solkrem.
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» - et
hjelpeprogram for kreftrammede kvinner med sikte på å gi disse et mest
mulig normalt utseende i en krevende tid. Kirsten Aubert Amundsen ansettes som prosjektets første leder, med ansvar for fordelingen av produkter
som doneres fra medlemsfirmaene, og rutiner for opplæring av pasientene
ved poliklinisk behandling på aktuelle sykehus. Hudpleiere fra medlemsfirmaene står for opplæringen.

Samarbeidet med leverandørorganisasjonene i de øvrige nordiske land
og med andre land tilsluttet International Information Center of Cosmetic
Industries (IICCI) fortsetter.
Grensedragning mellom såkalte «cosmeceuticals» og kosmetiske produkter
blir et hett tema som varer i årevis. Bransjen og myndighetene blir enige om
at begrepet «cosmeceuticals» ikke skal benyttes – et produkt er enten et
kosmetisk produkt eller et legemiddel.
Forbud mot dyreforsøk er også et hett tema på 90-tallet. Bransjen beskyldes av dyrevernere for unødig dyreplageri, til tross for at dyreforsøk for
kosmetiske produkter ikke finner sted i Norge. Etter hvert forbys dyreforsøk i forbindelse med utvikling av kosmetiske produkter også i Europa.
På forespørsel fra Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) får også
denne foreningen benytte KLFs sekretariat til sin virksomhet.
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2000-tallet
KLFs sekretariat blir i 2000 forsterket med en jurist i fulltidsstilling, 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 elektroniske varekatalog og oppfølgeren til
KOBRA-prosjektet – etableres 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
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.
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KLFs salgsmateriell omfatter bl.a. KLFs hovedstatistikk, seriestatistikk,
hårfargestatistikk, lønnsanalyser samt brevkurs for parfymeribetjening.
COLIPA, den europeiske kosmetikkindustriens fellesorganisasjon i Brussel,
opptar KLF som korresponderende medlem. Standal blir fullt medlem i
COLIPAs Association Officers’ Council.
Ny konkurranselov vedtas 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.
I 2006 vedtar KLFs styre å innstille Sigurd-Armand 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 er etterkommet. 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 blir Ingrid Standal utnevnt til æresmedlem.

KLFs æresmedlemmer Ingrid Standal og Sigurd-Armand Hauge under KLFs
tradisjonelle generalforsamlingsmiddag på Hotel Continental i 2014.
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Netthandel brer mer og mer om seg på 2000-tallet.
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 dekker foruten KLF også FL (Frisørleverandørenes forening), VLF (Vaskemiddelleverandørenes forening),
KODABAS (bransjens butikkdataprogram) og LGFB ( Look Good - Feel Better
– bransjens program for kreftrammede kvinner).
Koronapandemien gjør året til et annerledesår, og tradisjonell jubileumsfeiring kan ikke gjennomføres.
Oslo, 7. september 2020

Ingrid Standal
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KLFs styreledere fra starten i 1945:
Ingeniør
Disponent
Disponent
Disponent
Disponent
Direktør
Disponent
Disponent
Direktør
Adm.dir.
Direktør
Disponent
Direktør
Adm.dir.
Direktør
Adm.dir.
Adm.dir.
Adm.dir.
Adm.dir.
Adm.dir.
Adm.dir.
Adm.dir.
Country Man. Norway
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Hans Saxlund
Henrik Ter Jung
Niels Baklund
Kristen Gossner
Torleif Tobiasson
Waldemar Schioldborg
Alexander P. Dæhlie
Per Iversen
Ernst Kobro
Wilhelm H. Weber
Armand Hauge
Thorstein Øverland
Henning Tobiasson
Finn-Erik Midelfart
Håkon Chr. Andersen
Finn-Erik Midelfart
Sigurd-Armand Hauge
Torkild Nordberg
Henning Nielsen
Peder M. Madsen
Jens F. Berle
Birger Stensland
Jon Tveit

1945-1949
1949-1951
1951-1953
1953-1956
1956-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1964
1964-1970
1970-1973
1973-1979
1977-1979
1979-1984
1984-1993
1993-1994
1995
1996-2004
2004-2007
2007-2008
2008-2014
2014-2017
2017-2019
2019-

