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Coop Norge har inngått 
avtale om å kjøpe Ica 
Norge, og selskapet har

selvsagt forhåpninger om at
Konkurransetilsynet vil
godkjenne oppkjøpet. To
advokater i Grette, Amund
Brede Svendsen og Thomas Flo
Haugaard, har i DN 8. oktober
ikke akkurat dempet Coop og
Icas forhåpninger om godkjen-
nelse. De antyder at alternativet 
til oppkjøpet er at Ica trekker
seg ut av det norske markedet,
og viser til at Ica Norge har hatt
tre milliarder i driftsunder-
skudd siden 2008. Det betyr
ifølge Grette-advokatene at
oppkjøpet må godkjennes i
henhold til det såkalte fallitt-
bedriftforsvaret («failing firm
defense») – fordi markedet går
fra fire til tre uansett oppkjøp
eller ikke. Etter vår oppfatning
er det flere grunner til å stille
seg tvilende til Svendsens og
Haugaards påstand.

For det første: Hvis Ica først
er «failing», betyr det at 
Konkurransetilsynet kan forby 
oppkjøpet dersom det finnes
alternativer som er mer
gunstige for konkurransen. Hvis
det for eksempel er bedre for
konkurransen at Bunnpris
kjøper ICA – og Bunnpris 
ønsker det – vendes tommelen
ned for Coop, og Bunnpris får
tilslaget. Når Grette-advokatene
påstår at Konkurransetilsynet
må godta ervervet fordi Ica er
«failing», overser de konse-
kvensen av kravet om mest
gunstige alternativ.

For det andre: Er Ica virkelig
«failing» og på konkursens 
rand? Neppe. Det er ikke nok å 
vise til røde tall og uttalelser fra 
svenske kjøpmenn om at Ica 
Norge bør legges ned. Ica kan
ha incentiver til å snu den 
negative utviklingen, og fortsatt
ha fotfeste i et marked som har
en årlig omsetning på over 100
milliarder kroner. I DN 08.

oktober, noen sider før
innlegget av Svendsen og 
Haugaard, uttaler Ica Norge-sjef 
Thorbjørn Theie at de hadde en
plan B. De ville rendyrke Rimi-
konseptet, og slik få lønnsom 
drift igjen alt neste år – med en

nedskalert forretningsplan og 
en markedsandel på syv 
prosent. Når sjefen selv har en 
slik plan B, vil en slite hardt 
med å overbevise Konkurranse-
tilsynet om at Ica er en fallitt-
bedrift. Sjefens plan B virker 
sannsynlig, og er i så fall 
alternativet en må sammenligne 
oppkjøpet med.

Coop har åpenbart lagt en
slagplan for hvordan det skal få 
Konkurransetilsynets ja. Det 
har fra dag én sagt at det vil 
selge ut butikker i områder med 
stort overlapp mellom Coop og 
Ica. Da vil konkurransen ikke 
svekkes i lokale markeder. 
Samtidig kan Ica nyte godt av 
bedre innkjøpsbetingelser hvis 
det blir en del av Coop. Det vil 
bidra til at Icas butikker kan 
konkurrere hardere på pris. Ved 
en slik tilnærming blir all 
oppmerksomhet rettet mot 
spørsmålet om hvor mange 
Ica-butikker som må selges før 
tilsynet kan gi sitt ja.

Vi vil advare mot en slik 
tilnærming. Uansett hvor 
mange butikker som selges, vil 

oppkjøpet innebære at en går
fra fire til tre aktører i dette
markedet. I 2007 var det bekym-
ring for Rema 1000s oppkjøp av 
Lidl og at markedet gikk fra fem
til fire aktører. Lidl hadde ikke
noen plan B, og det mest sann-
synlige utfallet var en overgang
fra fem til fire aktører uansett
oppkjøp.

Nå har Ica en plan B, og det 
kan sikre fortsatt fire aktører
hvis oppkjøpet stoppes. Hvis en
var bekymret i 2007, er det
større grunn til å være
bekymret i dag.

Inngrep mot fusjoner og 
oppkjøp er det viktigste instru-

mentet Konkurransetilsynet har
for å påvirke fremtidig
markedsstruktur. Hvis en først
godtar en reduksjon fra fire t
tre aktører i et marked med
betydelige etablerings-
hindringer, som i det
norske dagligvaremarkedet,
kan det være en ugjenkal-
lelig beslutning. Muligheten
for at den minste aktøren (et
nedskalert Ica med fokus på 
kun Rimi), over tid kan øve e
betydelig konkurransepress p
de tre større aktørene, kan
være tapt for godt. Nettopp d
minste i markedet kan ha best
incentiver og potensial for å 
konkurrere hardt og vokse –
Rema 1000 er ett eksempel.
Men for å kunne ta hensyn til
en slik utvikling er det helt
avgjørende at Konkurranse-
tilsynet har et mer langsiktig
perspektiv på sin analyse enn to
år, som det tradisjonelt har. I et
toårstidsperspektiv vil Ica knapt
ha rukket å spisse sin profil mot
et konsept med kun Rimi, og
forbrukerne har neppe sett hva 
som er de langsiktige
 konsekvensene av Icas plan B.

 Professor Tommy. S. Gabri-
elsen, Universitetet i Bergen,
professor Erling J. Hjelmeng,
Universitetet i Oslo og professor 
Lars Sørgard, Norges Handels-

høyskole. Alle tilknyttet Bergen 
Center for Competition Law and 
Economics.

Coop har åpen-
bart lagt en slag-

plan for hvordan det
skal få Konkurranse-
tilsynets ja

Ikke glem Icas plan B

ALTERNATIV TIL OPPKJØP. 
Ica Norge-sjef Thorbjørn
Theies plan B var å rendyrke
Rimi-konseptet, og slik få
lønnsom drift igjen alt neste år. 
Foto: Aleksander Nordahl.
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Et nedskalert Ica med satsing på Rimi kan være et bedre alternativ for oss kunder enn at
Coop kjøper Ica og selger noen butikker, skriver professorene Tommy S. Gabrielsen (UiB), 
Erling J. Hjelmeng (UiO) og Lars Sørgard (NHH).

ADVARER.
Tommy. S.
Gabrielsen
(over til
venstre), Erling
J. Hjelmeng (til
høyre) og Lars
Sørgard.
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S
elv om forslaget til kutt 

som kom i statsbudsjettet 

onsdag blir vedtatt, betales 

det fortsatt i underkant av ti 

milliarder kroner i formues-

skatt. At bedriftseiere tar til 

orde mot denne skadelige og 

særnorske skatten, burde derfor 

ikke overraske. Selv ikke for en 

NHH-professor, slik det kan 

virke med Terje Rein Hansen i 

Dagens Næringsliv 10. oktober.

Dette er en reell utfordring 

for mange småbedriftseiere. At 

vi fra NHOs side er opptatt av 

dette, burde heller ikke være 

veldig underlig – det skulle 

egentlig bare mangle. De fleste 

av våre medlemmer er små og 

mellomstore bedrifter. Tre av 

fire bedrifter i NHO har færre 

enn 20 ansatte. Og de mener at 

formuesskatten er en skadelig 

skatt som rammer private, 

norske eiere.

Investeringene i Fastlands-

Norge har den laveste andelen 

siden 1970. Våre kvartalsunder-

søkelser om utsiktene fremover 

tyder ikke på at dette vil endre 

seg. Et flertall av NHOs 

medlemsbedrifter sier at de har 

planer om å redusere fremfor å 

øke investeringene neste år.

48 prosent av bedriftseierne 

sa i en undersøkelse for tre år 

siden at de ville ha gjort større 

investeringer og økt produk-

sjonen i virksomheten dersom 

de slapp å betale den særnorske 

formuesskatten.

Fjern derfor formuesskatten 

for å stimulere til økt verdiska-

ping. Det hindrer at bedriftene 

tappes for kapital som i stedet 

bør brukes til å utvikle robuste 

bedrifter som er istand til å 

møte fremtidige utfordringer i 

en stadig tøffere konkurranse. 

Å stimulere til økt verdiskaping 

er å styrke finansiering av 

velferd.

 Petter Haas Brubakk, 

direktør for næringslivspolitikk 

i NHO
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Nyere forskning 

tyder på at over-

vektige ikke bør slan-

ke seg, og forebyg-

ging på samfunnsnivå 

er viktigst

VIL FJERNE 

SKATT. Fjern 

formuesskatten 

for å stimulere 

til økt verdiska-

ping, skriver 

Petter Haas 

Brubakk i NHO.

Skal kirurgi slanke  

de overvektige?

D
ette retoriske spørsmålet 

i tittelen fra Magne 

Nylenna og Camilla Stol-

tenberg i DN 11. oktober faller 

på sin egen urimelighet; 

nærmere to millioner nord-

menn er overvektige (BMI 

25–30 kg/m²). Nyere forskning 

tyder på at overvektige ikke bør 

slanke seg, og forebygging på 

samfunnsnivå er viktigst. 

Fedmekirurgi er imidlertid ett 

av flere behandlingsalternativ 

til sykelig overvektige som ofte 

også lider av diabetes, nattlig 

pustestopp eller høyt blod-

trykk. 

Forfatterne etterlyser «en 

systematisk satsing på utbyg-

ging av og evaluering av ikke-

kirurgiske tiltak». En slik 

nasjonal satsing startet for ti år 

siden, da de regionale helsefor-

etakene utarbeidet skriftlige 

interregionale retningslinjer. 

Disse understreker at fedmeki-

rurgi kun er ett av flere alterna-

tive tiltak i behandlingsforløpet 

med behov for evaluering. 

Senter for sykelig overvekt i 

Helse Sør-Øst ved Sykehuset i 

Vestfold har siden 2004 

behandlet nærmere 5000 

sykelig overvektige voksne, 

unge og barn. Færre enn halv-

erert, de
erert, de

støtte fra Helse Sør-Øst satset 

systematisk på forskning, og 

mange av våre forskere har 

sammenlignet forskjellige ikke-

kirurgiske og kirurgiske 

behandlingsmetoder. Vi har 

allerede etablert et regionalt 

register for barn og unge, og 

søker nå om et lignende for 

voksne. Disse kan utvides 

nasjonalt og gi viktig informa-

sjon om langtidsvirkninger og 

bivirkninger av forskjellige 

behandlingsmetoder. Innlegget 

til Nylenna og Stoltenberg 

understreker viktigheten av 

dette arbeidet.

 J Jøran Hjelmesæth, seksjons-

r professor
Senter  Senter 

INNLEGG

Helse
FOREBYGGING 

VIKTIGST. 

Jøran Hjel-

mesæth i Helse 

Sør-Øst. 

Røeggen-dommen har ikke fått så stor betydning for 

småsparerne som Finansklagenemnda gir inntrykk av.

Begrenset gjennomslag

F
inansklagenemnda har så 

godt som sluttført sin 

behandling av 3200 

klagesaker om strukturerte 

spareprodukter, ifølge en pres-

semelding fra nevnden 24. 

september. Dette er saker som 

dels sto på vent til Høyesterett 

hadde avgjort den mye omtalte 

Røeggen-saken, og dels er 

kommet inn senere. I presse-

meldingen heter det at 

Røeggen-saken har fått betyd-

ning for mange småsparere. 

Dette synes umiddelbart som 

en positiv nyhet for forbruker-

kunder, men inntrykket 

svekkes ved en nærmere gjen-

nomgåelse av sakene.  

Av de 3158 sakene som er 

ferdig behandlet har 470 fått 

medhold, det vil si 17 prosent. 

Av disse er det 394 saker mot 

DNB. Tallene i seg selv forteller 

imidlertid lite – det viktige er i 

hvilken grad nevndens praksis 

følger opp Høyesteretts utta-

lelser i Røeggen-dommen, slik 

at de som burde få medhold 

har fått det. Det er 48 av 

sakene som er avgjort ved 

nevndbehandling, resten i 

sekretariatet. Uttalelsene er 

tilgjengelig på nevndens nett-

sider og Lovdata. Det må antas 

at nevndens praksis er 

retningsgivende i sakene som 

er avgjort av sekretariatet. 

Kundene fikk medhold i åtte 

av de 48 sakene som ble 

behandlet i nevnden. En gjen-

nomgåelse av disse sakene 

viser at flere av dem er 

begrunnet i forhold som ikke 

var oppe i Røeggen-saken. 

Dette gjelder saker hvor 

kunden har fått for liten tid til 

å områ seg, kunder har fått 

mer risikofylte og mindre 

likvide produkter enn det som 

var forutsatt, og én hadde ikke 

fått prospektet utlevert over-

hodet, mens rådgiveren ga 

uaktsomme råd. Det er selvføl-

gelig ikke noe galt i å begrunne 

avgjørelsene i andre retts-

grunnlag, blant annet nevn-

dens egen tidligere praksis og 

alminnelig kontraktsrett. Men 

det blir ikke riktig å si at det er 

Røeggen-dommen som har fått 

betydning.

Videre har kundene i færre 

enn halvparten av de åtte 

sasak

I de 

t fullt medhold. I de 

e har

ringen eller mindre. Når 

nevnden har redusert erstat-

ningen, ser det ut til at den 

blant annet har lagt vekt på at 

også kunden er å klandre for å 

ha gått inn på investeringen, og 

burde tenkt seg bedre om eller 

etterspurt mer informasjon. 

Dette gjelder også i saker der 

institusjonen har brutt sin 

opplysningsplikt og ifølge 

nevnden er å bebreide for 

dårlig rådgivning. Dette synes 

å være en streng norm 

sammenlignet med Røeggen-

saken, hvor Høyesterett 

betoner ansvaret for den profe-

sjonelle parten i møte med 

forbrukerkunder, og hvor 

Røeggen fikk hele beløpet 

tilbake. Det er da også dissens 

med hensyn til utmålingsspørs-

målet i flere av sakene.

Hva da med sakene hvor 

kunden ikke har fått medhold? 

En gjennomgåelse av disse 40 

sakene tillater ikke plassen her. 

Det er imidlertid ting som 

tyder på at nevnden har tolket 

Røeggen-dommen snevert. 

Også her er det dissens i flere 

av uttalelsene.

Det er riktig som nevnden 

sier i pressemeldingen at 

Høyesterett i Røeggen-dommen 

la vekt på en alvorlig feil i 

informasjonsmateriellet til 

kunden. Men Høyesterett 

hadde også en rekke andre 

uttalelser som må vektlegges 

ved saker som gjelder struktu-

rerte spareprodukter, blant 

etannet:

BB

sjon som banken måtte gi om 

produktene. 

 Ved salg av risikopregede og 

komplekse produkter til ikke-

profesjonelle investorer må 

banken forsikre seg om at 

kunden forstår innholdet i den 

handelen han begir seg inn på, 

og ikke gi misvisende eller feil-

aktige opplysninger. 

 Prospektet alene er ikke 

avgjørende, man må også se 

hen til øvrig markedsføring.

 Også i oppgangstider må 

banken gi riktig, nøktern og 

realistisk informasjon, og det 

er ikke tilstrekkelig å opplyse 

om usikkerhet knyttet til 

markedsutviklingen i liten 

skrift i p
rospektet. 

 Banken burde forklart risi-

koen ved produktene og konse-

kvensene av lånefinansiering 

på en måte som var tilpasset 

ikke-profesjonelle investorer.

I sakene hvor kunden ikke 

gis medhold oppstiller 

nevnden vurderingstemaer 

som Røeggen-dommen gir 

anvisning på, men de faller 

konsekvent ut i kundenes 

disfavør. Dette gjelder også i 

tilfeller der nevnden selv har 

ting å utsette på informasjons-

materiellet eller mener at det 

hadde vært ønskelig med tyde-

ligere informasjon om økt 

tapsrisiko ved lånefinan-

siering. Inntrykket er at 

nevnden i stor grad har sett 

etter konkrete regnefeil i infor-

masjonsmateriellet, om 

kunden har fått for liten tid til 

å områ seg og muligens også 

kundens privatøkonomi. Fore-

løpig ser det dermed ut til at 

Røeggen-dommen ikke har fått 

så stor betydning for småspa-

rerne som nevndens presse-

melding kan gi inntrykk av.

kleb

Det er imidlertid 

ting som tyder 

på at nevnden har  

tolket Røeggen- 

dommen snevert

Vi vet lite om fremtidens jobber og bedrifter, men vi vet at 

dagens studenter vil skape mange av dem, skriver dekan 

Morten Dæhlen ved UiO.   

Løft frem studen tgründerne

D
enne uken går Oslo Inno-

vation Week av stabelen. 

Det er en gylden anled-

ning til å rette søkelyset mot en 

undervurdert gruppe entrepre-

nører – nemlig studentene. 

Det er svært ofte de som har 

ideene og ikke minst pågangs-

motet som skal til for å etablere 

nye bedrifter som vil dominere 

næringslivet i ti, 30 eller 50 år 

fremover. Ideene får de gjerne i 

kreative omgivelser og gjennom 

forskningsbasert utdannelse 

ved universiteter og høyskoler.

Eksemplene på svært vellyk-

kede student-startups er mange. 

Ikke minst kan Stanford 

University i Silicon Valley skilte 

med en lang rekke studentsel-

skaper som har endret verden. 

EttEtt em er HP, som i 1935 

em er HP, som i 1935 

Dave Packard. 

Google startet som et 

studentprosjekt i 1996 og ble 

tatt videre mot stjernene av 

Larry Page og Sergey Brin. 

Nike, Cisco, Yahoo, Netflix og 

Tesla er andre kjente merke-

varer med Stanford-røtter.

En undersøkelse gjort av 

ventureselskapet Sequoia 

Capital i 2011 blant alumni-

massen ved Stanford, viste at 

rundt 40.000 aktive selskaper 

kan spore sine røtter tilbake til 

det prestisjetunge universitetet. 

De har skapt 5,4 millioner 

jobber, og har tilsammen årlige 

inntekter på 18.000 milliarder 

kroner, som er litt m
er enn tre 

oljefond.

Norsk virkelighet er selvføl-

gelig en helt annen, men også 

her hjemme er det mange svært 

vellykkede studentgründere. 
ter 

Her er to eksempler med røtter 

fra Universitetet i Oslo (UiO)

fra Universitetet i Oslo (UiO)

sikkerhetsprogramvare. Resul-

tatet ble bedriften Promon, som 

i dag er en stor suksess i et 

internasjonalt marked.

Algeta-gründer Roy Larsen 

fikk ideen til kreftmedisinen 

Alpharadin under sine doktor-

gradsstudier i kjemi. Han startet 

Algeta med sammen med en av 

sine veiledere, professor Øyvind 

Bruland ved Radiumhospitalet 

og UiO. Algeta ble nylig solgt til 

Bayer for 16 milliarder kroner.

Viljen og evnen er det ingen-

ting i veien med. Om lag 1500 

tidligere studenter ved Institutt 

for informatikk ved UiO ble 

spurt om de hadde startet 

bedrift i lø
pet av de to første 

årene etter at de hadde avsluttet 

studiene. Det kom inn over 50 

positive svar. Flere av svarene 

kom fra tidligere UiO-studenter 

som i dag leder store bedrifter 

å å st

de selv var med på å starte.

nen und
I en annen und kelse fra 

kelse fra 

10 sv
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 SUKSESSHISTORIE. 

Algeta ble nylig solgt til 

Bayer for 16 milliarder 

kroner.  Fra venstre Rostein 

Dahle, Ada Repetto, Roy H. 

Larsen og Øyvind S. Bruland.  

Foto: Øyvind Elvsborg

de planla å starte bedrift. Fire 

ganger så mange kunne tenke 

seg å være med på en etablering 

sammen med andre.

Alle ideer til nye produkter og 

tjenester hverken skal eller vil 

lykkes, men trolig hadde flere 

startet og flere klart seg dersom 

vi hadde satset mer på student-

gründere.

Sammen med partnere har 

UiO etablert et velfungerende 

innovasjonssystem på og 

omkring universitetet. I vår 

pågående revisjon av utdan-

nelsen – ti år etter kvalitetsre-

formen – får innovasjon og 

entreprenørskap en mer sentral 

rolle i flere av studieløpene 

innen realfag og teknologi på 

alle nivåer – bachelor, master og 

doktorgrad.
at studentene 

ntakt

miljøer. Her er inkubatoren 

StartUpLab i Forskningsparken 

et viktig redskap. Videre er 

bedrifts- o
g kompetanse-

nettverk som Oslo Medtech og 

Subsea Valley svært viktige.

Vi har også miljøer og 

forskere som stimulerer sine 

studenter til å tenke innovasjon 

i alt de gjør. Et av disse miljøene 

ledes av professor Inger Sandlie. 

Sandlies miljø har født flere 

spennende bedrifter.

Inven2, som er «technology 

transfer office» for UiO og Oslo 

universitetssykehus, har den 

senere tid jobbet mer aktivt mot 

studentene, blant annet 

gjennom konkurransen 

Inven2Start. 35 studentpro-

sjekter er påmeldt i år, mot ni i 

oppstartsåret 2013. Vinnerne 

får etableringstilskudd og 

annen hjelp fra Inven2 og Inno-

vasjon Norge.  

Men nå må også regjeringen 

komme sterkere på banen. Fors-

kningsrådets Forny-program er 

et utmerket verktøy i denne 

sammenheng, men omfanget er 

altfor lite.

Morten Dæ dekan ved
en dekan ved

FINANS 
TRUDE  
MYKLEBUST

VANT FREM. Fagdirektør i forbrukerrådet Jorge B. Jensen (til venstre), 

Ivar Petter Røeggen (midten) og advokat Thomas Berge feiret seieren i 

Høyesterett med noe godt å drikke. Foto: Thomas T. Kleiven

MÅ SATSE MER 

PÅ STUDEN-

TENE. Morten 

Dæhlen ved 

Universitetet i 

Oslo.


