
Vedlegg 2 – Utkast til resultatrapporteringstabell for 2014 

 Mål Resultatkrav Oppgaver Resultatrapportering 
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1) Forbuds- og inngrepsbestemmelsene 

i konkurranseloven og EØS-

konkurranseloven skal håndheves 

effektivt 

1.1) Konkurransetilsynet skal håndheve 

konkurransereglenes forbuds- og inngreps-

bestemmelser på en slik måte at lovbrudd 

sanksjoneres raskt og effektivt. 

 

1.2) Tilsynets saksbehandling skal ha faglig 

kvalitet på høyt internasjonalt nivå 

1.1.1) Tilsynet skal intensivere arbeidet med 

saker som involverer misbruk av dominerende 

stilling og forsterke kompetansen på dette 

området. 

 

1.1.2) Basert på internasjonale erfaringer skal 

tilsynet utarbeide egne strategier for evaluering 

og synliggjøring av samfunnsøkonomiske 

effekter som følge av §§ 10- og 11-saker 

1.1.1.1) Tilsynet skal vurdere om vedtak fra 

departementet og domstol gir grunnlag for 

endring i arbeidsform eller metoder, og hvilke 

tiltak som eventuelt må iverksettes på 

bakgrunn av vurderingen. 

 

1.1.1.2) Tilsynet skal rapportere på 

anvendelsen av EØS-avtalens 

konkurranseregler i vedtakspraksis.  

 

1.1.1.3) Tilsynet skal rapportere og evaluere 

samfunnsøkonomiske effekter av 

håndhevingen 

2) Forsterke de preventive virkningene 

av konkurranseloven 

2.1) Tilsynet skal dokumentere økt kjennskap til 

konkurransereglene og Konkurransetilsynets 

håndheving 

 

2.1.1) Tilsynet skal gjennomføre bruker- og 

omdømmeundersøkelser samt nye tiltak for å 

øke kjennskapen til konkurranseloven 

 

3) Overvåking av næringer med 

konkurranseutfordringer 

3.1) Tilsynet skal vurdere konkurransesituasjonen 

og behov for tiltak for å styrke konkurransen i 

minst to markeder 

 

  

4) Norske interesser skal ivaretas når 

tilsynet behandler regelverkssaker i 

EØS og EØS-enkeltsaker 

4.1) Tilsynet skal vurdere og rapportere utfallet av 

EØS-saker der tilsynet har gitt merknader til 

overvåkningsorganene i enkeltsaker og vurdere 

utfallet av sakene i forhold til formålet med 

merknadene. 

 

4.2) Tilsynet skal aktivt følge regelverksarbeidet i 

EU/EØS, rådgi departementet og bistå 

departementet med korrekt implementering av nytt 

EØS-regelverk. Norske interesser og posisjoner i 

dette arbeidet skal vurderes 

 

4.1.1) Tilsynet skal rapportere til departementet 

om utfallet av sakene. Tilsynets vurderinger om 

utfallet av sakene skal følge med i 

rapporteringen. 

 

4.2.1) Tilsynet skal følge opp arbeidet med 

lempningsprogrammer i ECN 

4.2.1.1) Tilsynet skal innen utløpet av 2014 

rapportere på status i det pågående arbeidet i 

ECN 

5) Bidra til at det blir lagt vekt på 

konkurransehensyn innenfor andre 

politikkområder der Regjeringen 

ønsker konkurranse 

5.1) Saksbehandlingen skal innrettes på en slik 

måte at mottakere av påpeking etter § 9 e tar 

hensyn til merknadene fra tilsynet. 

 

5.2) Saksbehandlingen skal ellers innrettes slik at 

konkurransehensyn blir synlige og at mottakere av 

høringssvar tar hensyn til tilsynets merknader 

5.1.1) Tilsynet skal igangsette arbeidet med å 

gjennomgå og redusere etablerings- og 

konkurransehindrende ordninger for 

tjenesteytende næringer 
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6) Konkurransefaglig forskning 6.1) Tilsynet skal gjennom økt FoU-satsing bidra til 

å forsterke konkurransepolitikkens kunnskaps-

grunnlag og effektivisere håndhevingen av 

konkurranseloven 

 

6.1.1) Tilsynet skal gjennom utdannings- og 

opplæringstiltak effektivisere håndhevingen av 

konkurranseloven. 

 

6.1.2) Tilsynet skal gjennomføre forsknings- og 

utredningstiltak som forsterker 

konkurransepolitikkens kunnskapsgrunnlag 
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7) Forbrukere og andre etterspørrere 

skal ha tilstrekkelig informasjon til at 

etterspørselssiden i markedet fungerer 

effektivt 

7.1) Tilsynet skal vurdere om det er markeder som 

behøver prisinformasjon for å bedre markedets 

virkemåte. Andre tiltak enn prisinformasjon skal 

også vurderes 

 

  

8) Saksbehandlingen i KOFA skal være 

effektiv og forsvarlig 

8.1) Tilsynet skal arbeide for at 

saksbehandlingstiden i KOFA er så kort som mulig 

 

8.1.1) Tilsynet skal utarbeide forslag til tiltak 

som er egnet til å redusere saksbehandlings-

tiden i KOFA 

8.1.1.1) Tilsynet skal innen utløpet av 2014 

rapportere på status i arbeidet med å forkorte 

saksbehandlingstiden i KOFA 

 


