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Lange tradisjoner for betydelig offentlig tjeneste- og 

velferdsproduksjon i Norge  

   Kilde: Statsbudsjettet for 2015.  
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Klare juridiske rammer for å bevare ryddighet i forholdet 

mellom offentlig og privat sektor i konkurranseøyemed 

• Støtte gitt av statsmidler i enhver form, som 

vrir eller truer med å vri konkurransen ved å 
begunstige enkelte foretak eller produksjon 
av enkelte varer, er uforenlig med EØS-

avtalen i den utstrekning støtten påvirker 
samhandelen mellom avtalepartene.  

 
Kilde: EØS-avtalens artikkel 61 nr 1.  
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Behovet for juridisk presisering på samskipnadsområdet 

ble aktualisert i forbindelse med sak om ulovlig statsstøtte 

• Ingen regler om samskipnadenes levering av 

tjenester til andre enn studenter.  
 

• Klage fra Sats og Elixia sendt  ESA i 2003. 

 
• ESA konkluderte i 2007 med at det forelå ulovlig 

statsstøtte. 
 
• Høring om nye norske regler i 2008. 

 
• Beslutning gjennom tilføyelser i forskrift.  

 
• ESA lukket saken 30.september 2009  

 

 
 

• Kombinasjon av virksomhet i områder med 

enerett og i konkurransemarkeder gjør 
kryssubsidiering mulig.  
 

Underprising i konkurransemarkedet kan 
dermed finansieres gjennom inntektene fra 

virksomheten der selskapet har monopol.  
 
      Kilde: Konkurranse skaper vekst, Konkurransetilsynet (2013). 

 

«SIB-SAKEN» 
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Dagens regelverk inneholder detaljerte bestemmelser 

med hensyn til både prising og rapportering 

•  Krav til at inntekter fra salg av varer og tjenester til andre 

enn studenter minst dekker alle direkte og indirekte 
kostnader samskipnaden har ved å tilby den aktuelle 
varen eller tjenesten.  

 
 Studentsamskipnader som omsetter varer og tjenester til 

andre enn studenter, skal utarbeide og presentere 
resultatoppstillinger (segmentregnskap) for 
studentvelferdsaktiviteten etter tjenesteområde og en eller 

flere resultatoppstillinger som omfatter all annen aktivitet 
hver for seg i sine regnskaper.  

 
Tjenesteområder der omsetningen til andre enn 
studenter ikke overstiger fem prosent av 

tjenesteområdets omsetning, kan presenteres samlet.  
 

  Kilde: Forskrift om studentsamskipnader.  
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Fra forskrift til virkelighet 

- Er vi der vi skal være?  

Konkurranse-
vridning  

Feilaktig 
kostnads-
fordeling 
og/eller 

prissetting 

Mangelfull 
regel-

etterlevelse 

Konsekvensene dersom svaret er nei:  
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Våre funn basert på samskipnadenes grad av 

rapportering vekker bekymring 

•Attributt-test basert på 

regnskapstall (2015)  
 
 

•Har virksomheten utarbeidet 
segmentregnskap for idrett/trening?  

 
 
 

Funn:  

 
 
• Kun 7 av 20 samskipnader har 

utarbeidet et eget 
segmentregnskap for 

idrett/trening.  
 

• Har de 13 øvrige en omsetning 

som er mindre enn 5 prosent?  

Kilde: DBH, Tall fra 2015  
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Tilsvarende blir vi bekymret når vi ser hva samskipnadene 

som rapporterer, har oppgitt i sin rapportering  

•Regnskapsanalyse basert på 

segmentregnskap for 
idrett/trening (2015) 
 

 
•Er kostnadene fullfordelt mellom 

segmentene «studenter» vs «ikke-
studenter»?  
 

•Hvordan er sammenhengen mellom 
inntekts- og kostnadsfordeling?  

 
 
 

 
 
 

 
 

Funn:  

 
• Avvik knyttet til 4 av 7 undersøkte 

enheter.  

 

• 1 Samskipnad rapporterer om 

inntekter fra ikke-studenter, uten at 

personalkostnadene knyttet til 

inntektene er henført.  

 

• 1 Samskipnad rapporterer om 

inntekter fra ikke-studenter, uten at 

administrasjons og driftskostnader er 

henført.  

 

• 2 Samskipnader benytter flat 

fordelingsnøkkel basert på inntekter 

uten nærmere vurdering av 

kostnadsfordelingen. 

 

 

Kilde: DBH, Tall fra 2015  
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Oppslag i media gjør oss urolig for den iboende risikoen 
knyttet til feilaktig kostnadsfordeling/prissetting  

«Samskipnaden er avhengig av at både 

eksterne kunder og studenter tar i bruk 
treningstilbudene for at SiB City skal bli 
lønnsomt».  

 
Kilde: Studvest, 10.august 2016.  

 

 

 

…Eksempelet er ikke enestående!  
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EØS-avtalen er tydelig med hensyn til hva som regnes 
som ulovlig offentlig støtte 

 

• Som Konkurransetilsyn får vi en rekke klager fra 
private bedrifter. I all hovedsak dreier klagene seg 
om at offentlige virksomheter setter priser som 

private bedrifter ikke har mulighet til å 
konkurrere mot. 

 
Konkurransetilsynet har mulighet til å gripe inn 
dersom prisene settes så lavt at det offentlig eide 

selskapet går med tap.  
 

Problemet er imidlertid at offentlige virksomheter 
kan finansiere et underskudd i 
konkurransemarkedet med offentlige 

monopolpenger og dermed ikke gå med tap. 
Dette vil ofte være ulovlig offentlig støtte etter 

EØS-avtalen.   
 
Kilde: Konkurranse skaper vekst, Konkurransetilsynet (2013). 

 

Konkurranse-
vridning  

Feilaktig 
kostnads-
fordeling 
og/eller 

prissetting 

Mangelfull 
regel-

etterlevelse 
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Vi har felles interesse av at regelverket som skal sørge for 

ryddighet i konkurranseforholdende etterleves  

•  Et velfungerende næringsliv forutsetter 

konkurranse på like vilkår.  
 

•  Både samskipnadene og 

treningssenterbransjen er tjent med ryddige 
konkurranseforhold for å unngå ytterligere 

regulering (eks innskrenket rett til å drive 
næring).  
 

•  I et samfunnsperspektiv er sterk  konkurranse 
avgjørende for å oppnå produktivitets- og 

velferdsgevinster vi alle nyter godt av. 
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•Takk for 

oppmerksomheten! 

iw@virke.no 

Tlf: +47 97677528  

mailto:iw@virke.no

