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Høring av NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda 

Det vises til høringsbrev av 11. desember 2014. 

 

Med basis i regjeringserklæringen satte Regjeringen i mai 2014 ned et utvalg med mandat 

å utrede et uavhengig klageorgan for konkurransesaker.  I Regjeringserklæringen heter det 

at «regjeringen vil styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan og fjerne 

regjeringens rolle som klageinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig 

klagenemnd for konkurranse.» 

 

Utvalgets vurderinger og forslag framkommer i NOU2014: 11 Konkurranseklagenemnda. 

 

Norges Bondelag vil understreke at en velfungerende konkurransepolitikk er et sentralt 

virkemiddel for å nå målet om effektiv ressursbruk i de delene av økonomien der 

markedsløsninger fungerer. Som på andre områder er lovgivningen grunnlaget for 

forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Konkurranse er et virkemiddel for å oppnå 

optimale løsninger og ikke et selvstendig mål. Konkurranse må underlegges demokratisk 

kontroll, noe som ligger til grunn i dagens modell. 

 

Samtidig er det viktig at enkeltpersoner og bedrifter ikke får begrenset sin rett og mulighet 

til å prøve forvaltningsvedtak i det ordinære rettssystemet. På basis av dette er Norges 

Bondelag enig i at den første klageinstansen kan flyttes fra departementet til en nemnd som 

har fått delegert oppgaven. Det forutsetter en høy kompetanse for de faglige vurderinger 

som nemnda skal foreta. Eventuell klage på nemndas vedtak eller avgjørelser skal 

behandles av departementet.  

 

Norges Bondelag mener det er viktig en fortsatt har politisk adgang til å gjøre om vedtak i 

saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, jfr § 21 i dagens 

konkurranselov. Dette kan ivaretas ved å opprettholde muligheten til omgjøring etter 

forvaltningslovens § 35. Erfaringen viser at denne muligheten unntaksvis benyttes, og 

vedtakene har vært viktige for å oppnå samfunnsøkonomisk gode løsninger. Vi mener 

videreføring av denne muligheten er et nødvendig element i balansen mellom fag og 

politikk. I enkelte situasjoner vil det kunne være målkonflikt mellom det som ligger til 
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grunn for konkurranselovgivningen og annen lovgivning. Det er en politisk oppgave å 

avveie slike interessekonflikter.  

 

Det er generelt viktig at nemnda har tilstrekkelig bredde i kompetanse. Det vises her til 

utvalgets mandat hvor det heter at «organet i tillegg til økonomisk og juridisk kompetanse 

også besitter institusjonell kunnskap og erfaring samt innsikt i nærings- og arbeidsliv.» 

Dette har utvalget i for liten grad har vektlagt i sine vurderinger av nemndas 

sammensetning og ikke minst arbeidsform. Som hovedregel bør hele nemnda med sin 

forutsatte bredde av kompetanse være involvert ved behandling av alle saker. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Arild Bustnes 

         

Per Harald Agerup 

 

 

 

 

          

 


