
 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Landbrukspolitisk avdeling Saksbehandler 
Postboks 8007 Dep Teatergata 9 22 24 90 90 Håkon Grotli 

22 24 93 34 0030 Oslo Org no.  

postmottak@lmd.dep.no www.lmd.dep.no 972 417 874  
 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

14/1854 14/1864-        13.02.2015 

 

Høringsbrev - NOU 2014: 11 - Konkurranseklagenemnda - Etablering av et uavhengig 

klageorgan for konkurransesaker 

 

Vi viser til brev av 11.11.14 om etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. 

Opprinnelig frist for å avgi høringssvar var 11.02.15, men etter kontakt med Nærings- og 

handelsdepartementet er vår frist forlenget til 13.02.15. 

 

1. Vedr. opprettelse av en uavhengig klagenemnd for Konkurransetilsynets vedtak  

Landbruks- og matdepartementet vil vise til at et ekspertutvalg har vurdert fem ulike 

alternativer for oppfølging av klager på Konkurransetilsynets vedtak. Gitt oppfølging av 

mandatet med etablering av en klagenemnd, anbefaler flertallet i utvalget modell 2. Men, med 

utgangspunkt i alle de fem vurderte alternative modellene, tilrår flertallet i ekspertutvalget 

modell 5, som innebærer videreføring av gjeldende forvaltningsmodell med klageadgang til 

departement og domstol. 

 

Grunnlaget for flertallets  anbefaling av modell 5 er flere, herunder bl.a. at det ikke vil være 

hensiktsmessig å opprette et eget forvaltningsklageorgan med et så begrenset forventet 

sakstilfang. Det vises til at de ressurser som må til for å opprette og drive en klagenemnd ikke 

vil stå i forhold til det som oppnås. Det påpekes som avgjørende for at klagenemnda skal 

fungere etter hensikten, at man må få knyttet de rette personene til nemnda. Fagmiljøet på 

dette feltet i Norge teller imidlertid få personer. Fagdepartementet i konkurransesaker har 

imidlertid god kompetanse og kontinuitet knyttet til bred sakstilgang. 

 

Det framheves i NOU 2014:11 at konkurranseretten, etter harmonisering med EU-regelverket 

og EØS-avtalens konkurranseregler, ikke åpner for friere faglig eller politisk skjønnsutøvelse 

når det gjelder de materielle avgjørelsene i enkeltsaker. Dette forholdet er et argument mot 



Side 2 

 

eventuelle påstander om at fagdepartementets klagebehandling skulle være påvirket av 

politiske vurderinger, noe som Landbruks- og matdepartementet mener reduserer grunnlaget 

for etablering av en særskilt klagenemnd.  

 

Landbruks- og matdepartementet støtter anbefalingen fra flertallet i ekspertutvalget når det 

gjelder valg blant de fem alternativene, dvs. at klagebehandlingen på Konkurransetilsynets 

vedtak fortsatt bør skje i fagdepartementet. 

 

2. Vurdering av adgangen for Kongen i statsråd til politisk overprøving av vedtak i 

konkurransesaker 

 

Etter konkurranselovens § 13 og § 21 gis Kongen i statsråd adgang til overprøving av 

Konkurransetilsynets vedtak i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning. I 

NOU 2014:11 vises det til at denne omgjøringsadgangen kun har vært benyttet i to tilfeller.  

 

Landbruks- og matdepartementet  har ikke merknader til at den nåværende 

omgjøringsadgangen etter § 13 og § 21 avvikles. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Viil Søyland (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Håkon Grotli 

 seniorrådgiver 
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