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Høring - utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger

Vi viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets forsendelse av 5.juli 2013
med utkast til forskrift om meldeplikt for foretakssammenslutninger.

Brønnøysundregistrene har følgende kommentarer i saken.

Oppgaveregisteret
Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som
offentlige organer pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid inneholde en
oppdatert oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den
samordning som finner sted.

Oppgaveregisteret er høringsinstans ved forslag om regelendringer som kan innebære nye
eller endringer i eksisterende oppgaveplikter. Gjennom sitt samordningsarbeid skal
Oppgaveregisteret søke å oppnå en reduksjon i de oppgaveplikter som påligger
næringslivet.

Oppgaveregisteret bistår også oppgaveinnhenter med råd om utforming av oppgaveplikter.

Markedsandelsterskler for forenklet melding
Vi tror at forslag til markedsandelsterskler kan fungere godt etter lovens formål. Vi antar
allikevel at det vil være til stor hjelp for næringsdrivende at Konkurransetilsynet lager
retningslinjer for hvordan markedsandeler skal beregnes. Gode retningslinjer vil være
spesielt nyttig innen markeder der partene har en horisontal forbindelse og markeder der
partene har en vertikal forbindelse. Dersom beregningsmetoden er kjent, vil partene
allerede på et tidlig stadium kunne beregne effekten av en transaksjon på markedsandeler,
og dermed tidlig kunne ta stilling til en eventuell meldeplikt til Konkurransetilsynet.

Utforming av regelverk —henvisning til del av lov eller opplisting av krav til innhold i
melding
Konkurransetilsynet skal utarbeide retningslinjer som nærmere beskriver krav til innhold i
en melding. Gode retningslinjer bidrar til å lette oppgavebyrden for meldepliktige. Vi mener
at det også ville være fordelaktig, dersom forskriften lister opp opplysninger som skal inngå
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i meldingen etter mønster av opplistingen i forslag til § 4 tredje ledd. På denne måten kan
brukerne raskt orientere seg om krav til opplysninger. Retningslinjer som også utdyper krav
og beregningsmetoder, etc vil ytterligere bidra til godt og forståelig regelverk.

Frister for Konkurransetilsynets behandling av mottatte meldinger
Krav til korte saksbehandlingsfrister hos Konkurransetilsynet slik det er foreslått, kommer til
å redusere brukernes kostnader ved lang ventetid. Dermed reduseres administrative
belastninger for næringslivet.

Krav om organisasjonsnummer i tillegg til navn og adresse på en part
Vi anbefaler at et tas inn krav om å oppgi organisasjonsnummer i forslag til § 4, tredje ledd,
bokstav a). Bruk av organisasjonsnummer som entydig identifikator på registreringsenheter
har vist seg nyttig både for næringsdrivende og tilsynsetater. Vi minner også om offentlige
organers plikt til å bruke organisasjonsnummer og opplysninger registrert i
Enhetsregisteret, jf § 1 i lov om Enhetsregisteret.

Forenklet melding —lettelser for meldepliktige
Vi støtter forslaget om forenklet melding i utkastets § 4. Forenklede meldeplikter reduserer
administrative belastninger for næringsdrivende.

Brukervennlig utforming av skjema —ELMER som forvaltningsstandard
Vi minner om at webskjemaer for næringsdrivendes rapportering til det offentlige skal følge
ELMER-retningslinjene, jf. Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, § 7. ELMER
stiller konkrete krav til brukskvalitet og funksjonalitet uavhengig av hvor skjemaet
publiseres eller produseres.
Brønnøysundregistrene forvalter retningslinjene og bidrar gjerne med råd om brukervennlig
utforming av skjema basert på ELMER. Se www.brre .no/elmer.

Konkurransetilsynet må melde endring av skjema til Oppgaveregisteret
Vi minner om at oppgaveforvalter, Konkurransetilsynet må melde endringer i oppgaveplikt
og skjema til Oppgaveregisteret, jf. § 4 Innsendelsesplikt i lov 6.juni 1997 nr 35 om
Oppgaveregisteret. Melding skal skje på fastlagt skjema BR-1012 Næringslivets
oppgaveplikter. Skjema og veiledning kan lastes ned fra adresse:
htt ://www.brre .no/blanketter/bin/o ave likter. df

Ta gjerne kontakt med Oppgaveregisteret for nærmere informasjon.
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