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KNSE - supplerende tildelingsbrev nr. 2 2019 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 20 S (2019-2020), innst. 102 S (2019-2020) 
og stortingets vedtak av 16. desember 2019. Dette brevet omtaler endringer i forhold til 
tildelingsbrev av 16. Januar 2019, og supplerende tildelingsbrev av 08. juli 2019. Utover 
endringer i dette brevet gjelder føringer i de overnevnte tildelingsbrevene fortsatt. 
 
Nedenfor omtales de bevilgningsendringer som er blitt gjort på Klagenemndssekretariatet 
budsjettposter. 
 
Kap. 912 Klagenemndssekretariatet 
Post 01 Driftsutgifter 
Posten gjelder de ordinære driftsutgiftene til Klagenemndssekreteriatet. 
Klagenemndssekretariatet har mottatt kompetansemidler fra Difi på 0,2 mill. kroner. Grunnet 
dette økes bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,2 mill. kroner, fra 21,0 til 21,2 mill. 
kroner, mot en tilsvarende økning i bevilgningen på kap. 3912, post 02. 
 
Post 22 Konkurranseklagenemnda 
Posten gjelder de ordinære driftsutgiftene til Konkurranseklagenemnda. Det er til dels store 
svingninger i saksmengden til Konkurranseklagenemda fra år til år, og nemnda er lovpålagt å 
behandle innkomne saker med en saksbehandlingsfrist på 60 virkedager, jf. 
Konkurranseloven § 20a. Ved Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018–2019) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 ble bevilgningen på posten økt 
med 5,8 mill. kroner for å dekke utgifter forårsaket av en høyere saksmengde i 2019 en 
forventet. Av denne bevilgningen er det satt av 2,8 mill. kroner til å dekke en potensiell 
tilbakebetaling av saksomkostninger i en klagesak Konkurranseklagenemnda hadde til 
behandling i 2018. Kravet var opprinnelig på 2,8 mill. kroner, men nemnda har vedtatt å 
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redusere kravet til 1,7 mill. kroner. Vedtaket er klaga inn til Nærings- og fiskeridepartementet. 
På grunn av usikkerhet knyttet til tidspunkt for utbetaling av kravet blir posten tilført  
stikkordet «kan overføres» i 2019. 
 
Kap. 3912 Klagenemndssekretariatet 
Post 02 Refusjoner og andre inntekter 
Posten gjelder de ordinære driftsinntektene til Klagenemndssekreteriatet, jf. omtale under 
kap. 912, post 01. På dette grunnlag økes bevilgningen med 0,2 mill. kroner, fra 0,4 til 0,6 
mill. kroner. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Camilla Bretteville Froyn (e.f.) 
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