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Disposisjon 

• Produktivitetskommisjonen 

• Konkurranse og regulering: 

– To ulike innfallsvinkler for å oppnå 
økt produktivitet 

– Konkurransebegrensende 
reguleringer 

– Zombiebedrifter 

– Virkefelt for konkurranseloven/-
politikken 



Produktivitetskommisjonen 



Innfallsvinkler for å oppnå 
produktivitet: Metode I 

• Fortelle hva selskaper, organisasjoner og 
enkeltindivider skal/bør gjøre 

– Rådgivning 

– Detaljerte styringssignaler 

– Detaljregulering 



Metode II 

• Endre rammebetingelser for å 
skape insentiver til høyere 
produktivitet 

• Seleksjon gjennom at mindre 
produktive virksomheter 
selekteres ut og mer produktive 
virksomheter slipper til og 
vokser 

• Konkurranse 



Opphav til konkurransehemmende 
reguleringer 

• Markedssvikt 
– Asymmetrisk informasjon 
– Eksterne virkninger 

• Kan håndteres uten negativ virkning på 
konkurransen 

• Spørsmålet blir hvordan reguleringene 
skal utformes for å gi riktige insentiver 

– Stordriftsfordeler 
• Ofte problem i små land 
• Reell avveining mellom å utnytte 

stordriftsfordeler og stimulere 
konkurranse 

– Koble ut markedsmekanismene 
• Offentlig produksjon innenfor helse, 

skole, omsorg 
• Tildeler gjennom andre mekanismer enn 

markedet 

  



Opphav til konkurransehemmende 
reguleringer forts. 

• Særinteresser 
– Importvern 

– Boklov/- avtale 

– Lov om god handelsskikk 

– Er ofte 
konkurransebegrensende 

• Selvregulering 
– Opptak til revisorutdanningen 

– Kan rammes av 
konkurranseloven 

 



Metodikk for å identifisere  
konkurransehemmende reguleringer 
  • Nøkkelspørsmål: 

– 1) Begrenses antall 
tilbydere? 

– 2) Begrenses tilbydernes 
mulighet til å konkurrere? 

– 3) Begrenses tilbydernes 
insentiver til å konkurrere? 

 

– 4) Virker reguleringene 
hemmende for at aktører 
kan tre ut av markedet? 



Antall tilbyderne begrenses når 
bestemmelsene… 

• Gir eksklusive rettigheter 
– Sykepleieordningen i KLP, Avinor, NSB, Norsk 

Heiskontroll 
– Direkte tildeling eller konkurranse om markedet 

• Gjør etablering betinget av lisens, tillatelse eller 
autorisasjon  
– Taxi, skoler, kinodrift, byggeløyve, regulert tomt 
– Problemet blir større når den som tildeler også har 

egen  
 tjenesteproduksjon 

• Skaper geografiske barrierer 
– Importvernet for matvarer 

• Begrenser import av matvarer, men også etablering av  
       dagligvarekjeder 

– Fylkesvise konsesjoner for buss og båt 

• Stiller krav om geografisk dekning 
– EE-avfallsforskriften 
– Statskjøp 

 



Tilbydernes mulighet til å konkurrere 
begrenses når bestemmelsene… 

• Kontrollerer eller i vesentlig grad påvirker prisen på 
varer og tjenester 
– Bokavtalen 
– Taxinæringen 

• Begrenser hva det er mulig å konkurrere om 
– Buss- og godstransport 
– Offentlig pensjon 

• Setter standarder for produktkvalitet som gir fortrinn 
til enkelte leverandører eller som er over nivået som 
mange velinformerte kunder ville velge 
– Ikke-teknologinøytrale byggestandarder 
– TEK 10 og Tek 15 

• Signifikant øker produksjonskostnadene og/eller risiko 
for noen leverandører i forhold til andre 
– Private barnehager,  telekom 
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Tilbydernes insentiver begrenses når 
bestemmelsen… 

• Skaper et selvregulering- eller samreguleringsregime 
– Tine og Nortura som markedsregulator og -regulator 

• Perverterer konkurransen gjennom detaljregulering 
– Avfallsforskriften 
– RÅK-ordningen 

• Krever eller oppmuntrer til at informasjon om tilbydernes produksjon, 
priser, salg eller kostnader publiseres 
– Det offentlig anskaffelsesregelverket 
– Prisportaler 

• Reduserer kundenes mobilitet mellom ulike tilbydere av varer eller 
tjenester ved å øke de eksplisitte eller implisitte kostnadene ved å skifte 
leverandør 
– Tinglysningsgebyr 
– Garantiordninger 

• Fritar aktivitetene i en bestemt industri eller gruppe  
      tilbydere fra bestemmelsene i konkurranseloven 
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Fjerne beskyttelse av zombie bedrifter 

• Beskyttelse av zombie-bedrifter 
gjennom: 
– Offentlige støtteordninger 
– Konsesjon/autorisasjon  
– Konkursbeskyttelse 
– Unntak fra KL 

• Eksempler  
– Medienæringen 
– Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk 
– Universitet og høyskolesektoren 
– Bank og finans 
– Bokbransjen 
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Virkeområde for konkurranseloven 

Private  
virksom-

heter 

Offentlige  
virksom-

heter 
Tjenesteproduksjon 

Offentlig sektor 

Myndighets-
utøvelse- 

produksjon 

Privat sektor 



Unntak fra konkurranseloven 

• § 3.Generelle unntak fra (Konkurranse)loven 
– Loven gjelder ikke for arbeids- og 

ansettelsesvilkår. 

– Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra hele 
eller deler av denne lov for bestemte markeder 
eller næringer. Kongen i statsråd skal ved 
forskrift fastsette de unntak fra §§ 10 og 11 som 
er nødvendige for å gjennomføre landbruks- og 
fiskeripolitikken. 
• landbruk og fiske 

• bøker 

• visse grupper privatpraktiserende leger,  

    psykologer og fysioterapeuter 

 



Virkefelt for konkurranseloven/-
politikken 

• Virksomheten må kunne defineres 
som et foretak: 
– Med foretak menes i denne loven 

enhver enhet som utøver privat eller 
offentlig ervervsvirksomhet. 

– Dette impliserer at Konkurranseloven 
ikke har virkning i en stor del av 
offentlig sektor 
• Ofte krevende sondering mellom tjeneste- 

og myndighetsutøvelse 

– Helseforetakene er definert som en 
økonomisk enhet 

 
 



Manglende nasjonal håndheving av 
statsstøtteregelverket 

• Konkurranseloven regulerer ikke ulike 
konkurransevilkår mellom offentlig og privat 
aktører 

– I privat sektor 

• Gjenvinningssektoren 

– I offentlig sektor 

• Barnehagesektoren 
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Oppsummering 

• Behov for systematisk gjennomgang 
av konkurransebegrensende 
reguleringer 

• Behov for å la Darwin virke 
• Behov for særskilt gjennomgang av 

bygg og anlegg for å se på 
produktivitet mer generelt 

• Behov for nasjonal håndheving av 
statsstøtteregelverket 

• Behov for skarpere og ryddigere skille 
i offentlig sektor mellom 
myndighetsutøvelse og 
tjenesteproduksjon 


