
 

 

 

 

Høring – Forslag om endringer i konkurranseloven 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til departementets forslag til endringer i 

konkurranseloven, med høringsfrist 14. september 2018. Bakgrunnen for endringsforslagene er 

først og fremst at Norge har inngått en revidert nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker, 

som ble undertegnet i Helsinki i september 2017. 

NHO har et eget forum for konkurranserett hvor saken har blitt drøftet. På bakgrunn av 

innspillene i Forumet har vi følgende innspill: 

NHO mener at endringsforslaget i konkurranseloven § 7 som foreslår å fjerne kravet til samtykke 

for videreformidling av taushetsbelagt informasjon, må sikre at informasjon som leveres videre til 

andre stater behandles konfidensielt av vedkommende myndighet. Bestemmelsen i § 7 

annet  ledd, som nå foreslås fjernet, lyder: 

Ved utlevering av opplysninger etter første ledd skal Konkurransetilsynet stille som vilkår at 

opplysningene bare kan formidles videre med samtykke fra Konkurransetilsynet og bare for det 

formål som samtykket omfatter. 

Forarbeidene til § 7 annet ledd (gjengitt i høringsnotatets punkt 3) sier at bestemmelsen skal sikre 

en forsvarlig behandling av den informasjonen som overleveres. Dette hensynet er like relevant i 

dag, og det er viktig at dette ivaretas. Begrunnelsen for å fjerne annet ledd er at samarbeidet i 

Norden «fungerer svært godt, og det er tillit til at taushetsbelagt informasjon som utveksles 

mellom dem ikke blir misbrukt eller tilflyter uvedkommende». Det er godt mulig det er slik i 

Norden i dag, men bestemmelsen er generell og for bedrifter som leverer fra seg opplysninger til 

offentlige myndigheter er det viktig at man har en sikkerhet for at denne behandles forsvarlig. 

NHO mener det blir altfor vagt å vise til godt samarbeidsklima og tillit i Norden. Vi mener derfor 

det bør være en forutsetning for videreformidling av opplysninger at Konkurransetilsynet må påse 

at mottakerland behandler opplysningene på en forsvarlig måte. Forsvarlig behandling vil blant 

annet innebære grunnleggende krav til sikker oppbevaring av informasjon og at informasjonen 

kun skal brukes til det informasjonen er innhentet for.  NHO antar at avtalen mellom de nordiske 

landene har en slik regulering av bruk av informasjon, og at denne avtalen isolert sett da vil være 

tilstrekkelig grunnlag for å utlevere opplysninger.  
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Alternativ formulering av annet ledd, som vil ivareta den nordiske avtalen, kan eksempelvis være: Ved 

utlevering av opplysninger etter første ledd skal Konkurransetilsynet påse at opplysningene behandles 

forsvarlig av mottakende stat eller organisasjon, herunder kun til det formål som opplysningene er 

innhentet for.  
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