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Klage over avslag på begjæring om innsyn i dokument - Konkurransetilsynets 

sak 2008/1015 

Det vises til klage av 16. januar 2009 over avslag på begjæring om innsyn i 

Konkurransetilsynets dokument 1 i sak 2008/1015. Klagen er oversendt Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet ved Konkurransetilsynets brev av 19. januar 2009. 

 

Dokumentet det begjæres innsyn i, er en henvendelse fra det britiske Office of Fair 

Trading til deltagerne i European Competition Network (ECN). ECN er et samarbeids-

forum for Kommisjonen og konkurransetilsynene i EUs medlemsstater for hånd-

hevingen av EF-traktaten artikkel 81 og 82.1 Nettverket behandler problemstillinger 

knyttet til konkrete enkeltsaker samt policyspørsmål relatert til håndheving av 

regelverket. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-landenes konkurransetilsyn er 

ikke formelt medlemmer i ECN, men deltar i møter og mottar informasjon som 

utveksles i nettverket.2 Det er en forutsetning for det nære samarbeidet mellom 

konkurransemyndighetene i ECN at informasjon som utveksles innenfor rammen av 

nettverket og som ikke allerede er offentlig kjent, behandles konfidensielt. 

Konkurransetilsynet mottar således informasjon som utveksles i nettverket under 

forutsetning av at opplysningene ikke offentliggjøres.  

 

Offentleglova § 20 første ledd bokstav b fastsetter at det kan gjøres unntak fra innsyn i 

opplysninger når det er nødvendig av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser, 

                                                 
1 Jf. rådsforordning (EF) nr. 1/2003 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens 

artikkel 81 og 82 fortalen pkt. 15 og Kommisjonens kunngjøring om samarbeid innenfor nettverket: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0043:0053:DA:PDF. 
2 EØS-avtalen protokoll 23 artikkel 1 og 1a. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0043:0053:DA:PDF
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dersom opplysningene er mottatt under forutsetning av eller det følger av fast praksis at 

de ikke skal offentliggjøres.  

 

Departementet viser til at samarbeidet mellom konkurransetilsynene innenfor rammen 

av ECN forutsetter en høy grad av tillit mellom aktørene. Det har siden etableringen av 

ECN vært en forutsetning for fri utveksling av informasjon innenfor nettverket at 

opplysningene som utveksles unntas offentlighet, med mindre de allerede er offentlig 

kjent. Det er således også fast praksis for å unnta slike opplysninger fra offentlighet. 

Konkurransetilsynet opplyser at innholdet i dokumentet det begjæres innsyn i, ikke er 

offentlig kjent. ESA har bekreftet dette muntlig overfor Konkurransetilsynet. 

 

Konkurransetilsynets deltagelse i ECN og tilgang til informasjon som utveksles 

innenfor ECN er svært viktig for tilsynets mulighet til informasjon, påvirkning og 

effektiv samhandling med Kommisjonen og konkurransetilsynene i EUs medlemsstater 

i enkeltsaker og policyspørsmål på et tidlig tidspunkt. Tilgang til samarbeidet innenfor 

ECN er et viktig utenrikspolitisk hensyn for Norge. En offentliggjøring av 

konfidensielle opplysninger som Konkurransetilsynet har mottatt i ECN, kan i vesentlig 

grad skade Norges forhold til både Kommisjonen og EUs medlemsstater.  

 

Departementet finner på denne bakgrunn at vilkårene i offentleglova § 20 første ledd 

bokstav b er oppfylt. 

 

Departementet finner videre at konfidensialitetsplikten gjelder dokumentet som helhet. 

Det er derfor nødvendig å unnta hele dokumentet fra innsyn. 

 

Departementet har vurdert meroffentlighet. Departementet mener at hensynet til 

offentlig innsyn ikke veier tyngre enn behovet for å unnta dokumentet fra offentlighet. 

Det gis derfor ikke merinnsyn. 

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har på denne bakgrunn fattet følgende 

vedtak:  

 

Begjæring fra Dagbladet om innsyn i dokument 1 i Konkurransetilsynets sak 2008/1015 

tas ikke til følge. 
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