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Konkurransepolitiske virkemidler

• Konkurranseloven

• Anskaffelsesregelverket

• Statsstøtteregelverket
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Jeg har blitt bedt om å snakke om

• Egenregi

• Offentlig støtte og mulig kryssubsidiering

• Tjenester av allmenn interesse og tjenester av 
allmenn økonomisk betydning
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Egenregi 

• Egenregi: Det offentlige velger å utføre oppdraget 
selv

• Begrepet blir brukt i rettspraksis og juridisk teori

• Anskaffelsesforskriften ikke kommer til anvendelse
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Egenregi og anskaffelsesregelverket

• Ingen krav om konkurranseutsetting – men krav til 
prosedyre dersom en velger å konkurranseutsette

• Hvis innkjøper og leverandør er forskjellige 
rettsubjekter gjelder anskaffelsesregelverket

• Dersom innkjøper og leverandør er samme 
rettsubjekt, er det egenregi
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Tillatt egenregi:

• Foretak med lovbestemt enerett

• Tjenestekjøp fra offentlig organ med enerett

• Konsernunntaket i forsyningssektoren

• Tjenestekonsesjoner

• Tilstrekkelig kontroll og omsetning 
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Regjeringens holdning til egenregi

• Konkurranseutsetting må ikke settes i gang før 
fordelene ved egenregi er vurdert

• Mange fordeler med egenregi

• Viktig med spillerom
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Ikke konkurranseutsetting

• Soria Moria erklæringen: 
– Helse, omsorg og utdanning er sentrale 

velferdsoppgaver
– Det offentliges ansvar må styrkes

• Jernbanen – ikke ytterligere konkurranseutsetting

• Posten – utsette liberalisering
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Offentlig støtte og kryssubsidiering

• Kryssubsidiering: Virksomhet på et marked gir 
inntekter som subsidierer virksomhet i et annet 
marked

• For eksempel: inntekter fra skjermet sektor 
benyttes til å finansiere konkurranseutsatt 
virksomhet.  

• Konkurransevridende
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Offentlig støtte og kryssubsidiering (2)

• EØS-avtalens artikkel 61 (1) definerer offentlig 
støtte

• Offentlig støtte til foretak er i utgangspunktet 
ulovlig

• Diverse unntak i EØS art. 61 (2) og (3)

• Unntak for tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, EØS-avtalens artikkel 59 (2)
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Tjenester av allmenn økonomisk 
betydning (1)

– Tjenester som ikke forsynes tilstrekkelig av 
markedet

– Nytt EØS-regelverk vil gjøre unntak fra plikten 
til å forhåndsmelde tilskudd

– Tilskudd på mindre enn 30 mill euro til foretak 
med lavere omsetning enn 100 mill euro over to 
år 

– Reglene tillater ikke kryssubsidiering
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Tjenester av allmenn økonomisk 
betydning (2)

• Reglene skal hindre overkompensasjon

• Innsynsdirektivet krever atskilte regnskaper 

• Kryssubsidiering i strid med EØS-regelverket gir 
ikke konkurranse på like vilkår

• Det å gå lengre enn EØS-avtalen krever reduserer 
handlingsrommet for det offentlige
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Tjenester av allmenn interesse

• Tjenester av allmenn interesse ikke det samme 
som tjenester av allmenn økonomisk betydning

• Reglene om offentlig støtte gjelder bare økonomisk 
virksomhet. Dette kan være et argument for å 
være forsiktig med liberalisering

• Kryssubsidiering fra tjenester av allmenn interesse 
til annen virksomhet må unngås


