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Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 

1. Styringsdialogen 
Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) og meddeler med dette 

Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Konkurransetilsynet i 2014. 

 

Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Konkurransetilsynet 

består av faste møter og følgende hoveddokumenter: 

 Departementets tildelingsbrev 

 Virksomhetens tertialrapporter 

 Virksomhetens årsrapport 

 Departementets referater fra møter med virksomheten 

 

Det tas sikte på at det gjennomføres tre etatsstyringsmøter i 2014. 

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og 

satsingsområder 

Hovedmålene for Konkurransetilsynets arbeid i 2014 framgår av Prop. 1 S (2013-2014) 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: 

 

 effektiv håndheving av konkurranselovgivningen 

 effektiv saksbehandling i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

 

Konkurransetilsynet skal i 2014 videreføre arbeidet med å forebygge og avdekke karteller. 

Videre skal tilsynet arbeide for økt kunnskap om og etterlevelse av den reviderte 

konkurranseloven. 

  

Konkurransetilsynet skal arbeide for at tilsynet og resultatene av dets håndheving er synlig. 
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Tilsynet skal iverksette nye tiltak for å bedre kjennskapen til konkurranseloven i det norske 

samfunnet. Dette vil forebygge konkurransekriminalitet og bidra til at håndhevingen av 

konkurranseloven blir mer effektiv. 

 

Konkurransetilsynet må løpende vurdere i hvilke markeder det er behov for særskilte 

overvåkningsordninger. Tilsynet skal informere departementet før det foretar vesentlige 

endringer i de markedsovervåkingsordningene som gjennomføres i dag.  

 

Departementet kan gi Konkurransetilsynet konkrete oppgaver gjennom året dersom det er 

formålstjenlig. Det vil skje skriftlig og i dialog med tilsynet, iht. Virksomhets- og 

økonomiinstruks for Konkurransetilsynet fastsatt den 22. januar 2013. 

3. Mål, styringsparametrer og oppdrag 

I dialog med Konkurransetilsynet har departementet utformet resultatkrav for tilsynets arbeid 

og rapportering i 2014 som er knyttet til de hovedmål og prioriteringer som framkommer 

ovenfor. Konkurransetilsynet velger selv virkemidler for å nå de mål som departementet 

setter. 

 

Med utgangspunkt i hovedmålene fremhever departementet følgende mål og resultatkrav: 

3.1. Forbuds- og inngrepsbestemmelsene skal håndheves effektivt 

Konkurransetilsynet skal håndheve konkurransereglenes forbuds- og inngrepsbestemmelser 

på en slik måte at lovbrudd sanksjoneres raskt og effektivt. Tilsynets saksbehandling skal ha 

faglig kvalitet på høyt internasjonalt nivå. 

 

Konkurransetilsynet skal fortsatt prioritere saker om mulig misbruk av dominerende stilling. 

Tilsynet skal i denne sammenheng identifisere markeder med dominerende aktører, og aktivt 

søke å avdekke mulige overtredelser av konkurranseloven § 11. 

3.2. Strategisk synlighet  

Høy mediesynlighet fører til bedre kunnskap om Konkurransetilsynets arbeid, øker 

næringslivets kjennskap til konkurransereglene og forebygger konkurransekriminalitet. 

Tilsynet bør derfor fortsette arbeidet med å være synlig i media, og iverksette tiltak som øker 

kunnskapen om konkurransereglene for næringslivet. 

 

Konkurransetilsynet skal gjennomføre bruker- og omdømmeundersøkelser. I disse 

undersøkelsene skal det særlig legges vekt på å fange opp de forebyggende virkningene av 

tilsynets håndheving, herunder økt kjennskap til konkurransereglene. Resultatene fra under-

søkelsene skal brukes til målrettet informasjonsvirksomhet om konkurransereglene og til 

støtte for prioriteringer av ressursbruken. 

3.3. Markeder med konkurranseutfordringer skal overvåkes 

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurransesituasjonen og behov for tiltak for å styrke 

konkurransen i prioriterte markeder. 

 

Departementet opphevet 16. mai 2013 forskriften som forbød bonuspoengopptjening på 

flyreiser innenlands. I 2014 skal Konkurransetilsynet følge markedet for innenlandske 
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flyreiser nøye for å sikre at bonusprogrammene ikke brukes på en måte som skader 

konkurransen. 

3.4. Norske interesser skal ivaretas når Konkurransetilsynet behandler 

regelverkssaker i EØS og EØS-enkeltsaker 

Konkurransetilsynet skal aktivt følge det regelverksrelaterte arbeidet i EU/EØS, og rådgi 

departementet. Tilsynet skal bistå departementet med korrekt implementering av EØS-

regelverket. Norske interesser og posisjoner i dette arbeidet skal vurderes. 

 

Konkurransetilsynet skal rapportere til departementet om sine merknader til overvåkings-

organene i enkeltsaker og vurdere utfallet av sakene i forhold til formålet med merknadene. 

3.5. Bidra til at det blir lagt vekt på konkurransehensyn innenfor andre 

politikkområder der Regjeringen ønsker konkurranse 

Konkurransetilsynet skal etter konkurranseloven § 9 e påpeke konkurranseskadelige 

virkninger av offentlige reguleringer. Tilsynet skal også foreslå tiltak som kan bøte på disse.  

 

Saksbehandlingen skal innrettes med sikte på at mottakere av påpeking etter konkurranse-

loven § 9 e tar hensyn til merknadene fra tilsynet. 

 

Det er et mål å redusere de konkurransebegrensende virkningene av offentlige reguleringer og 

tiltak. I tråd med Regjeringens politiske plattform, jf. kap. 7 om konkurranse, skal 

Konkurransetilsynet igangsette arbeidet med å gjennomgå og redusere etablerings- og 

konkurransehindrende ordninger for tjenesteytende næringer, som åpningsbestemmelser, 

konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og 

lokalisering av nye virksomheter. 

3.6. Legge til rette for effektiv og forsvarlig saksbehandling i sekretariatet for 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

Sekretariatet for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal behandle klager i 

samsvar med forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser og derved styrke 

håndhevingen av anskaffelsesreglene og bidra til økt kunnskap om dem. 

3.7. Konkurransefaglig forskning og utredning 

Konkurransetilsynet skal gjennom økt satsing på forskning og utredning bidra til å forsterke 

konkurransepolitikkens kunnskapsgrunnlag og sikre effektiv håndheving av 

konkurranseloven. 

4. Krav til innholdet i årsrapporten og til annen rapportering 

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater. Rapportering om resultater kan 

omfatte innsatsfaktorer, aktiviteter, produkter og tjenester samt effekter i forhold til brukere 

og samfunn, innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde. Kravene til 

rapportering på mål, resultatkrav og rapportering framgår av resultatrapporteringstabellen i 

vedlegg 2 og Virksomhets- og økonomiinstruksen til Konkurransetilsynet. 

 

Konkurransetilsynet bes om å utarbeide en årsrapport for virksomheten for 2014. Rapporten 

skal sendes departementet innen 26. februar 2015. 
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Årsrapporten 

 

Årsrapporten skal inneholde følgende deler: 

I. Leders beretning 

II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III. Årets aktiviteter og resultater 

IV. Styring og kontroll i virksomheten 

V. Vurdering av framtidsutsikter 

VI. Årsregnskap 

Det vises til Rundskriv R-115 datert 2. oktober 2013 fra Finansdepartementet. 

 

Tertialrapporter 

Konkurransetilsynet skal også utarbeide tertialrapporter for 2014. Tidsfrist for innsendelse av 

rapportene er 20. mai og 20. september. 

 

Tertialrapporteringen skal være kort, oppsummere status for virksomheten og innrettes mot 

avvik fra målsettinger. Rapportene skal ha en omtale hvor bevilgning og regnskap 

presenteres og avvik kommenteres. Videre skal rapportene gi en prognose for drift, 

investeringer samt inntekter for resten av året. 

 
Tertialrapportene skal inneholde risikovurderinger, og risikobilde på hovedmål. 

 

5. Personalforvaltning og spesielle temaer 

Regjeringen har vedtatt følgende fellesføring: 

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget 

departement om arbeidet med fjerning av ”tidstyver”. Det vil si effektivisering av egen drift, 

regelverksforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor 

innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes virksomhetene foreslå 

forenkling av regelverk eller prosedyrer fastsatt av andre som skaper ”tidstyver” for 

virksomheter. 

6. Tildelt beløp fordelt på kapitler og poster 

Budsjettvedtak 

 

Statsbudsjettet for 2014 på Nærings- og fiskeridepartementets område ble vedtatt av 

Stortinget 11. desember 2014, jf. Innst 8 S (2013-2014). For Konkurransetilsynet er det fattet 

budsjettvedtak på kap. 911 og 3911. 

 

 

For kap. 911 er følgende utgiftsramme vedtatt: 

  (1000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2014 

01 Driftsutgifter 87 165 

23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 10 310 

 Sum kap. 911 97 475 
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For kap. 3911 er følgende inntektsramme vedtatt: 

  (1000 kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2013 

01 Klagegebyr  2 049 

 Sum kap. 3911  2 049 

 

Det vises til omtale av kap. i Prop. 1 S (2013-2014) Tillegg 1 for Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

Merinntektsfullmakt 

Virksomheten gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 911, post 23 mot 

tilsvarende merinntekt under kap. 3911, post 01, jf. Forslag til vedtak II. 

Budsjettfullmakter og administrative fullmakter 

I vedlegg 1 til tildelingsbrevet følger en oversikt over de økonomiske og administrative 

fullmaktene som er delegert fra Nærings- og fiskeridepartementet til Konkurransetilsynet. 

Øvrige fullmakter delegert til Konkurransetilsynet framkommer i Virksomhets- og 

økonomiinstruks for Konkurransetilsynet. Fullmaktene gjelder så lenge instruksen gjelder. 

 

I tråd med krav i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringer gitt i dette 

tildelingsbrevet, stilles bevilgningene på kapittel 911 til disposisjon for Konkurransetilsynet.  

 

Med hilsen 

 

 

Steinar Undrum (e.f.) 

ekspedisjonssjef   

  

 

 Gunnar Birkelund 

 prosjektleder 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Økonomiske og administrative fullmakter for 2014 

2. Resultatrapporteringstabell for 2014 

3. Styringskalender for 2014 

 

 

Kopi m/vedlegg: Riksrevisjonen 
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