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STATSBUDSJETTET 2005 - TILDELINGSBREV 

Det vises til Stortingets behandling av St. prp. nr. 1 (2004-2005),  jf. Budsjett-innst. S. nr. 
2 (2004-2005). Med bakgrunn i dette har Moderniseringsdepartementet utarbeidet 
dette tildelingsbrevet som gir de økonomiske rammene for Konkurransetilsynet i 2005 
og en nærmere beskrivelse av prioriteringer, resultatmål, samt rapporteringskrav.  

1 BUDSJETT OG FULLMAKTER 

1.1 Budsjettrammer 

Utgifter: 
 
Konkurransetilsynet er tildelt kr. 103 893 000 fordelt på følgende kapitel og 
poster i 2005: 
 
KAP. 1550 Konkurransetilsynet 

      (i 1000 kr) 
Post Betegnelse Budsjett 2005 
01 Driftsutgifter 75 975 
22 Flyttekostnader, kan overføres 27 918 
 Sum kap. 1550 103 893  
 
I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om 
statsbudsjettet for 2005 fremgår at det skal spares inn 117 mill. kroner fordelt på 
drifts- og investeringsutgiftene i statsbudsjettet. Moderniseringsdepartementets 
andel av innsparingen er ikke klarlagt på nåværende tidspunkt. Departementet vil 
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fordele innsparingen og meddele virksomhetene deres andel så snart dette er 
avklart. Innsparingen vil bli spesifisert og meddelt Stortinget i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2005. 

1.2 Bevilgningsmessige forutsetninger 

Generelt 
Dersom det i løpet av året oppstår uventende utgifter på post 01 Driftsutgifter eller 
22 Flyttekostnader, skal disse normalt dekkes ved omdisponeringer innenfor tildelt 
ramme. Om det ikke er mulig å håndtere merutgiften/inntektsbortfallet innen egne 
rammer, skal saken tas opp enten om våren (Revidert nasjonalbudsjett) eller om 
høsten (Nysalderingen). Forslagene til justeringer skal inneholde: 
 

• Begrunnelse av forslaget om inntekst-/utgiftsendring. 
• Redegjørelse for de viktigste forutsetninger og usikkertsmomenter knyttet 

til bevilgningsforslaget. 
• Informasjon om hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense 

utgiftsøkningen 
• Forslag til inndekning av utgiftsøkningen  

 
Post 22: 
Bevilgningen på post 22 Flyttekostnader er øremerket Konkurransetilsynets 
igangsatte arbeid med omlokaliseringen fra Oslo til Bergen.  
 
Det er konkurransedirektørens ansvar å gjennomføre flytteprosessen innenfor de 
rammene som Regjeringen og departementet har fastsatt, jf bl.a. ovennevnte 
bevilgning. Innenfor denne rammen forutsetter departementet at 
Konkurransetilsynet viderefører sitt arbeid i 2005 slik at: 
 

• Konkurransetilsynets ordinære arbeidsoppgaver ivaretas full ut. 
• Konkurransetilsynet viderefører arbeidet for at flest mulig medarbeidere 

flytter med til Bergen og for at nøkkelmedarbeidere som har besluttet å ikke 
flytte, beholdes lengst mulig.  

• Konkurransetilsynet gjennomfører nedbemanning i Oslo og oppbemanning i 
Bergen som skissert for departementet i bl.a. etatsstyringsmøte 12. oktober 
2004. 

 
Departementet forutsetter videre at Konkurransetilsynet, i tilknytning til 
etatsstyringsmøtene i 2005, fremlegger skriftelige fremdriftsrapporter for 
flytteprosessen og for øvrig holder departementet orientert om eventuelle 
endringer i eksisterende flytteplan, slik som fastsettelse av nye viktige milepæler, jf 
pkt 3.2.1 om økonomirapportering. Videre forutsettes flytteprosessen å være omtalt 
i halvårs- og årsrapporten for 2005, jf avsnitt 3 nedenfor.  
 
Departementet forutsetter at Konkurransetilsynet viderefører arbeidet med 
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individuell karriereplanlegging. En sentral oppgave for Konkurransetilsynet vil 
være å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft og stimulere til størst mulig grad av 
medflytting. Konkurransetilsynet har gjennom Hovedavtalens pkt 2.3.4. fullmakt til 
å iverksette tiltak som er nødvendige for å løse disse oppgavene.  
 
Konkurransetilsynet må på bakgrunn av dette vurdere bruk av virkemidlene og 
iverksetting av individuelle tiltak som sikrer fremdrift i flyttingen i tråd med 
tilsynets egne planer. Departementet forutsetter imidlertid at Konkurransetilsynet 
begrenser omfanger av tiltakene til det som anses nødvendig for å oppnå målene.   
 
Dersom det oppstår behov for å igangsette personellmessige tiltak utover de som 
ovennevnte fullmakter gir, bes disse fremlagt for departementet til vurdering. 
Departementet vil ellers så langt som mulig bidra til at flytteprosessen 
gjennomføres med minst mulig ulempe for de tilsatte og etaten for øvrig. 

1.3 Fullmakter  

Som vedlegg til dette tildelingsbrevet følger en oversikt over de økonomiske og 
administrative fullmakter som er delegert fra Moderniseringsdepartementet.  

2 MÅL OG RESULTATKRAV 

2.1. Særskilte utfordringer og satsingsområder 

Tre forhold vil være av særlig betydning for Konkurransetilsynets virksomhet i 2005.  
Det gjelder videre oppfølging av ikrafttredelsen av ny konkurranselov med tilhørende 
forskrifter og ikrafttredelse av EØS konkurranselov, arbeidet med flyttingen av 
Konkurransetilsynet til Bergen og oppfølgingen av Moderniseringsdepartementets 
stortingsmelding om konkurransepolitikken som forventes fremlagt i begynnelsen av  
2005.  
 
Ny konkurranselov  
Tilsynets myndighetsutøvelse er endret som følge av overgangen til en i større grad 
forbudsbasert lovgivning. Effektiv håndheving av den nye loven er en sentral 
forutsetning for å nå målene om effektiv ressursbruk. Konkurransetilsynet må derfor 
videreføre sitt arbeid, herunder gjennomføre nødvendige opplæringstiltak, for å tilpasse 
organisasjonen administrativt og kompetansemessig til de krav håndhevingen av loven 
setter. Etter den nye konkurranseloven skal konkurransen i lokale, regionale markeder 
vektlegges i større grad enn tidligere. Konkurransetilsynet må tilpasse sin ressursbruk 
slik at dette følges opp. Dette er også i samsvar med loven § 1 som fastsetter at det ved 
anvendelse av loven skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser. 
Konkurransetilsynet må videre avsette ressurser til å bistå departementet i det videre 
arbeidet med utarbeiding av forskrifter til den nye konkurranseloven mv. 
 
For 2005 er Konkurransetilsynets driftsbudsjett styrket med 10 mill. kroner i forhold til 
året før. Dette er et ledd i å videreføre en offensiv konkurransepolitikk og styrke 
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Konkurransetilsynets posisjon og således bidra til at den nye konkurranseloven blir et 
effektivt redskap for å stimulere til øket konkurranse på alle områder. Blant annet vil 
tilsynet i større grad selv kunne behandle etterforskningsoppgaver i sin helhet uten å 
måtte trekke på ØKOKRIM. Departementet forventer at tilsynets saksbehandling blir 
raskere og mer effektiv, herunder at gjennomsnittlig saksbehandlingstid går ned, jf 
resultatkrav under pkt. 2.3.  
 
Konkurransetilsynet skal rapportere særskilt om bruken av disse midlene, 
herunder bruk av midler til gjennomføring av informasjonstiltak om den nye 
konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med tilhørende forskrifter, jf avsnitt 3.   
 
Som det utøvende organ må Konkurransetilsynet tilpasse organisasjon og 
ressursprioriteringer til oppfølging av arbeidet med å nå regjeringens målsettinger for 
konkurransepolitikken. Departementet vil etter at stortingsmeldingen om 
konkurransepolitikken er behandlet, komme tilbake til Konkurransetilsynets 
oppfølging av føringene for konkurransepolitikken.  
 
Arbeidet med offentlige reguleringer og ordninger som påvirker markeds- og 
konkurranseforhold, er sentralt i styrkingen av  konkurransepolitikken. Det betyr at 
tilsynet i 2005 skal videreføre og prioritere de arbeidsoppgavene som knytter seg til 
oppfølging av tiltakene i handlingsplanen for styrking av konkurransepolitikken, som 
ikke er ansett som fullført i 2004. Departementet vil komme tilbake til eventuelle 
nærmere føringer når stortingsmeldingen om konkurransepolitikk er behandlet.  
 
De konkrete mål og resultatkrav som knytter seg til oppfølgingen av punktene i 
handlingsplanen, inngår i mål og resultatkrav under pkt 2.2.  
 
Flytting 
Konkurransetilsynet må avsette ressurser til oppgaver og tiltak knyttet til videreføring 
av arbeidet med å flytte etaten fra Oslo til Bergen innenfor de rammer som 
departementet har gitt, jf pkt 1.1.2. ovenfor. 
 
2.2  Faglige mål og resultatkrav 
 
Konkurransetilsynet skal i 2005 prioritere de konkurransepolitiske kjerneoppgavene. 
Departementet vil komme tilbake til prioriteringer på særskilte områder når 
stortingsmeldingen om konkurransepolitikken er behandlet. 
 
2.2.1 Gjennomføre en effektiv håndheving av forbudsbestemmelsene i 

konkurranseloven  
 
Konkurransetilsynet skal sørge for at ny konkurranselov, og EØS-konkurranselov når 
den trer i kraft, blir håndhevet effektivt. I håndhevingen av konkurranseloven skal 
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Konkurransetilsynet prioritere markeder der forutsetningene for effektiv konkurranse 
er mangelfulle. Konkurransetilsynet skal:  
 

1. Ved aktiv kontrollvirksomhet avdekke og fjerne ulovlige og skadelige 
konkurransebegrensninger. Grove brudd på forbudsbestemmelsene prioriteres. 

 
2. Prioritere håndhevingen av konkurranselovens utvidede forbud mot 

prissamarbeid og utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling med mål om å 
senke gjennomsnittlige saksbehandlingstid.  

 
3. I større grad behandle etterforskningsoppgaver i sin helhet selv uten å måtte 

trekke på ØKOKRIM.  
 

4. Legge større vekt på forbrukeraspektet i den nye loven gjennom blant annet å 
sette økt fokus på regionale og lokale markeder. 

 
5. Håndheve forbudet mot foretaks utilbørlige utnyttelse av dominerende stilling 

slik at håndhevingen får en generell preventiv virkning.    
 

6. Kontrollere at vedtak etterleves. Det har en allmennpreventiv betydning at 
markedsaktørene vet at vedtak blir fulgt opp. 

 
7. Anvende mulighetene for lemping av gebyr- og bøtenivå for bedrifter som bistår 

konkurransemyndighetene på en måte som bidrar til økt avdekking av 
overtredelser av forbudene.  

 
8. Følge særskilt opp markeder som gjennomgår reguleringsreformer. 

 
9. Evaluere og tilpasse arbeidet med ekstern informasjon om loven og tilhørende 

forskrifter. Veiledningsplikten skal oppfylles på en effektiv måte slik at de 
næringsdrivende lett kan innrette seg etter loven.  

 
10. Øke engasjementet overfor Kommisjonen og ESA i oppfølgingen av den 

desentraliserte håndheving av EØS-avtalen. Arbeidet med å utvikle 
hensiktsmessige former for samarbeid med andre lands konkurranse-
myndigheter og internasjonale organer på konkurransepolitikkens område skal 
videreføres. 

 
11. Prioritere EØS-enkeltsaker som berører norske forbrukere eller bedrifter. I 

saker der andre interesser enn konkurransepolitiske interesser står sentralt, 
skal departementet involveres i vurderingene og prioriteringene. Departementet 
skal også involveres i saker av prinsipiell betydning som kan få 
presedensvirkning i senere saker. Videre skal Konkurransetilsynet ta opp til 
behandling saker dersom dette er funnet hensiktsmessig i opplæringsøyemed.   
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2.2.2 Gjennomføre et effektivt tilsyn etter konkurranselovens bestemmelser 

om foretakssammenslutninger 
 
Den nye konkurranseloven fastsetter at Konkurransetilsynet skal gripe inn mot en 
foretaksammenslutning dersom tilsynet finner at den vil føre til eller forsterke en 
vesentlig begrensning av konkurransen i strid med lovens formål. I tråd med dette skal 
Konkurransetilsynet:  
 

1. Prioritere oppfølgingen av konkurranseskadelige bedriftserverv med betydelige 
negative samfunnsøkonomiske virkninger og betydelige negative virkninger i 
lokale og regionale markeder.  

 
2. Videreføre arbeidet med tilretteleggingen for elektronisk innmelding av 

foretakssammenslutninger etter den alminnelige meldeplikten. 
Brukervennlighet skal vektlegges. 

 
3. Tilpasse meldeplikten til endringene i Ot. prpr. nr 94 (2003-2004) Om lov om 

endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven, herunder lempe på 
meldeplikten når tilsynet finner dette hensiktsmessig og legge til rette for at den 
fullstendige meldeplikten sikrer tilsynet tilstrekkelig informasjon til å påbegynne 
den konkurransemessige vurderingen.   

 
4. Evaluere den alminnelige meldeplikten for foretakssammenslutninger og sin 

egen ressurstilpasning for oppfølgingen av denne. Evalueringen skal gis skriftlig 
til departementet innen 1. juli 2005. 

 
5. Legge til rette for å kunne sanksjonere parter som forsettlig gir feil informasjon.  

 
2.2.3 Bidra til at etterspørselssiden i markedene fungerer effektivt 
 
Konkurransetilsynet skal, dersom dette er nødvendig for å fremme konkurransen, 
fastsette pålegg om prismerking. Tilsynet må her avpasse ressurser i forhold til at 
tilsynet med prismerkingsbestemmelsene nå er overført til Forbrukerombudet.  
 
2.2.4 Bidra til at konkurransehensyn blir tillagt tilstrekkelig vekt på alle 

politikkområder 
 

1. Konkurransetilsynet skal prioritere arbeidet med å gjennomgå og fremme  
forslag til endringer av konkurranseregulerende virkninger av offentlige 
reguleringer, jf konkurranselovens § 9. 

 
2. Konkurransetilsynet skal bistå departementet i den videre gjennomføringen av  

handlingsplanen for styrking av konkurransepolitikken, pkt 5 om å sørge for at 
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offentlig virksomhet blir organisert og drevet på en måte som fremmer 
konkurranse. Herunder prioriteres oppgavene knyttet til uheldige 
konkurransevridninger der offentlig virksomhet konkurrerer med privat 
virksomhet i konkurranseeksponerte markeder. 

 
3. Konkurransetilsynet skal bistå departementet i arbeidet med å motvirke at 

offentlige eller private reguleringer hindrer konkurransen. Departementet vil 
komme tilbake til nærmere prioriteringer når stortingsmeldingen om 
konkurransepolitikken er behandlet.  

 
2.2.5 Sørge for organisering av en virksomhet som befordrer formåleffektivitet, 

ressurseffektivitet og brukerorientering  
 

1. Konkurransetilsynet skal videreutvikle sin interne saksbehandling med vekt på 
ressursbruk og brukervennlighet. 

 
2. Konkurransetilsynet skal til enhver tid vurdere behovet for spesielle 

informasjonstiltak om den nye konkurranseloven. 
 

3. Konkurransetilsynet skal videreføre arbeidet med utvikling av elektroniske 
saksbehandlingsløsninger for å bedre service og tilgjengelighet for eksterne 
brukere. Det skal videreføre sitt samarbeid om AltInn-portalen.  

 
2.2.6 Særskilte bransjer 
 

1. Konkurransetilsynet skal fortsette å ha et særlig fokus på 
konkurransesituasjonen i innenlands luftfart for å hindre ulovlige 
konkurransebegrensninger og bevare konkurransen. Konkurransetilsynet skal: 

  
• Prioritere det videre arbeidet med å vurdere om SAS Braathens 

prissetting har vært i strid med konkurranselovens forbud. 
• Vurdere om: 

i. SAS Braathens avtaler med storkunder og reisebyråer 
ii. bruk av bonuspoeng opptjent utenlands på innenlandske og 

interskandinaviske ruter  
iii. SAS Braathens bonusordninger på interskandinaviske ruter  

virker konkurransebegrensende, og eventuelt følge opp med relevante 
tiltak etter konkurranseloven.  

• Fortsette å være pådriver for fokus på flyselskapenes bonusordninger i 
internasjonale arenaer. 

 
2. Konkurransetilsynet må prioritere ressurser til oppfølging og gjennomgang av 

konkurranseforhold og reguleringer i markedene for frie yrker og 
håndverkertjenester.  
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3. Konkurransetilsynet må gjennomføre en særskilt oppfølging av bokbransjen 

med vektlegging av markedsaktørenes tilpasning til ny bokbransjeavtale. 
 

4. Konkurransetilsynet må sette av ressurser til oppfølging av markedene for 
melkeprodukter tilpasset reguleringene innenfor markedsordningen for melk, 
og eventuelle endringer som blir gjennomført i disse.  

 
5. Konkurransetilsynet må gjennomføre en særskilt oppfølging av 

dagligvarebransjen bl.a. med utgangspunkt i departementets brev av 12. januar 
2005 til Konkurransetilsynet. 

 
2.3 Andre mål og resultatkrav 
 

1. Konkurransetilsynets virksomhet skal være preget av høy kvalitet og effektiv 
saksbehandling, jf pkt. 2.1. I 2005 skal Konkurransetilsynet fastsette interne 
retningslinjer for saksbehandlingstid for ulike typer saker etter den nye 
konkurranseloven. Det skal legges til rette for at retningslinjene får anvendelse 
fra senest 1. januar 2006, og må være utformet slik at de gir grunnlag for å 
vurdere graden av resultatoppnåelse m.h.t. saksbehandlingstid. 
Konkurransetilsynet skal orientere departementet om arbeidet med de interne 
retningslinjene innen 1. september 2005.  

 
2. Konkurransetilsynet skal kartlegge og beskrive virkninger/effekter av 

konkurransepolitiske tiltak i markedene, samt markedsaktørenes og andre 
brukeres vurderinger av tilsynets virksomhet.  

 
3. Konkurransetilsynet skal, for å vurdere virkningene på markedene av 

konkurransepolitiske tiltak, benytte FoU og eksterne evalueringer aktivt. Det 
forutsettes at tilsynet fortløpende vurderer nytten av de enkelte FoU-prosjekter.  

 
2.4 Felles føringer for etater under MOD 
 
2.4.1 IT-området 
 

1. Konkurransetilsynet skal tilrettelegge for utvikling av elektroniske tjenester 
rettet mot innbyggerne og næringslivet. Tjenester rettet mot innbyggerne skal 
også gjøres tilgjengelig i konseptet MinSide, mens tjenester mot næringslivet 
også skal gjøres tilgjengelig i Altinn. 
 

2. I utviklingen av nye tjenester rettet mot publikum, forvaltning og næringsliv skal 
det legges til rette for bruk av åpne standarder som gjør tjenestene uavhengige 
av hvilken teknisk plattform brukeren har. 
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3. Elektroniske tjenester som forutsetter elektronisk signatur, skal baseres på 
felles godkjente kravspesifikasjoner. Konkurransetilsynet skal på dette området 
bruke felles rammeavtaleverk. 

 
4. Konkurransetilsynet forutsettes å følge anbefalingene fra det overordnede IT-

arkitekturarbeidet for offentlig sektor når de foreligger.  
 

5. Overgang til elektronisk innkjøp skal gis høy prioritet. 
 
2.4.2.  IA og staten som arbeidsgiver 
 
Konkurransetilsynet skal arbeide for å utvikle og sikre en inkluderende og 
stimulerende personalpolitikk. Personalpolitikken må sikre bred rekruttering, stimulere 
til kulturelt og kompetansemessig mangfold i staben og gjennom kompetansetiltak 
legge til rette for en personalpolitikk som virker motiverende og hindrer utstøting av 
eldre arbeidstakere. Det forutsettes at virksomheten setter i verk hensiktsmessige tiltak 
for å forsterke innsatsen for å nå målene i IA-avtalen. 
 
Moderniseringsdepartementet har lagt frem en egen tiltaksplan for å rekruttere og 
beholde flere personer med nedsatt funksjonsevne i statlig sektor. Regjeringen har som 
mål at 5% av alle nytilsettinger i staten de neste to årene skal være personer med 
nedsatt funksjonsevne. Det forutsettes at Konkurransetilsynet følger dette opp. 
 
For å øke andelen personer med innvandrerbakgrunn i staten, forutsettes det at 
virksomheten iverksetter aktuelle tiltak, herunder innkalling av minst én søker med 
innvandrerbakgrunn til intervju ved tilsettinger, forutsatt at søkeren er kvalifisert for 
stillingen 
 
Regjeringen har satt som mål at det innen 1.07.06 skal være minst 40 prosent 
representasjon av begge kjønn til lederstillinger i statlig sektor. Status pr. 1.1.04 tilsier 
at fokus nå særlig bør rettes mot andelen kvinner i topplederstillinger. For at 
målsettingen skal nås forutsettes det virksomheten følger opp gjennom konkrete tiltak. 
 
2.4.3. Anskaffelser 
 
Det forutsettes at Konkurransetilsynet i 2005 har nødvendig kompetanse samt etablert 
rutiner og støttesystemer som sikrer at virksomheten etterlever regelverket for 
offentlige anskaffelser. 
 
2.4.4. Implementering av hovedinstruks for virksomhetsleder 
 
Moderniseringsdepartementet har i 2004 fastsatt ny  instruks for økonomiforvaltningen 
i Konkurransetilsynet. Det forutsettes at virksomheten i 2005 har gjennomgått egne 
instrukser og retningslinjer for å sikre at disse er i tråd med hovedinstruksen. 
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2.4.5  Sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter 
 
Departementet forutsetter at sikkerhetsloven (lov av 20.3.1998 nr 10) med tilhørende 
forskrifter legges til grunn for virksomhetens internkontroll. Sikkerhetstruende 
hendelser skal rapporteres til departementet - eventuelt også til Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet- jf kap. 5 i forskrift om sikkerhetsadministrasjon. Departementet 
viser til sikkerhetsseminaret om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som ble avholdt 
for alle departementets virksomheter i april 2004. Det oppfordres til at ROS-analyser 
legges til grunn i forbindelse med virksomhetens oppfølging av sikkerhetsloven § 5 
annet ledd bokstav c. Grunnlagsdokument skal utarbeides for virksomheten, jf forskrift 
om sikkerhetsadministrasjon § 3-3.  
 

3 RAPPORTERING I 2005 

3.1 Utarbeidelse av årsrapport for 2005 

Konkurransetilsynet skal rapportere om virksomheten to ganger i året. Utgangspunket 
for tilsynets rapportering er økonomireglementet for staten §§ 9 og 11 og 
Bestemmelsenes pkt. 1-5. Tilsynets frist for levering av årsrapporten til departementet 
er 16. februar påfølgende år. Denne oversendes i 2 eksemplarer. Videre må 
årsrapporten oversendes Riksrevisjonen i elektronisk form innen denne fristen. 
Halvårsrapporten skal være departementet i hende innen 22. august. 2005. 
 
Rapporteringene skal ta utgangspunkt i de mål og prioriteringer som er fastsatt i 
tildelingsbrevets pkt 2. Det skal rapporteres særskilt om bruk av midlene knyttet til 
styrking av konkurransepolitikken, jf bevilgning av kr 10 mill. utover ordinære 
driftsmidler.  
 
Departementet minner om målsettingen om 40 % representasjon av begge kjønn i 
lederstillinger. Vi ber vi om at rapportene spesifiserer kjønnfordelingen for de ansatte i 
Konkurransetilsynet for de ulike stillingene fordelt på medarbeidere ved henholdsvis 
Oslo- og Bergenskontoret. 

3.2  Løpende rapportering i 2005 

I tråd med etablert praksis vil departementet i 2005 avholde 3 etatsstyringsmøter 
med Konkurransetilsynet. I forbindelse med innkallelse til møtene, vil utkast til 
dagsorden bli sendt tilsynet for merknader.  
 
Forut for etatsstyringsmøtene skal Konkurransetilsynet utarbeide løpende 
Økonomirapporter, jf tildelingsbrevets pkt 3.2.1. Økonomirapportene er bl.a. et ledd 
i tilsynets rapportering av fremdrift mht til oppfølging av stortingets vedtak om 
flytting av Konkurransetilsynet til Bergen. I rapporteringen skal 
Konkurransetilsynet kort redegjøre for virksomheten i den aktuelle periode, og om 
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viktige enkeltsaker, mht utfall, saksbehandlingstid og kvalitet.  
 
I tilknytning til disse rapporteringene forutsettes Konkurransetilsynet å peke på 
vesentlige avvik i tilsynets virksomhet i forhold til departementets føringer under 
pkt 2. Det skal orienteres om hvilke tiltak som gjennomføres for å gjenvinne 
balanse i forhold til tilsynets prioriterte oppgaver.  
 

3.3 Økonomirapporteringen 

Konkurransetilsynet skal utarbeide 3 økonomirapporter, en per 1. april 2005, en per 
1. september 2005 og en per 1. desember 2005. Rapportene skal oversendes 
Moderniseringsdepartementet innen 2 uker etter ovennevnte datoer. Rapportene 
skal utarbeides etter følgende mal:  
 

• Disponibel bevilgning (Tildelte midler + evt. overføringer).  
• Eventuelle omdisponeringer, jf. de fullmakter virksomheten har 
• Regnskap per dato 
• Samlet forventet forbruk i 2005 

 
For hver post bør det redegjøres for de viktigste forutsetningene og eventuelle 
usikkerhetsmomenter som ligger til grunn for beregning av forbruk/inntekt. Det 
skal gis forklarer til større avvik, jf. også pkt 1.1.2. over.  
 
Løpende rapportering til statsregnskapet skal skje i henhold til rundskriv R-11/2004 
fra Finansdepartementet. Rundskrivet er vedlagt til orientering. 
 

4 AVSLUTNING  

I henhold til § 7 i økonomireglementet samt føringer gitt i dette tildelingsbrevet, 
stilles ovenstående bevilgninger på kapittel 1550 til disposisjon for 
Konkurransetilsynet i 2005. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Morten Andreas Meyer 
Statsråd          
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Vedlegg:    
1. Administrative fullmakter for 2005.  
2. Rundskriv R-11/2004 
 
Kopi m/vedlegg: Riksrevisjonen 


