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22. mars 2017 

 

Rebekka Søvik 

og Vidar Erichsen 



Agenda 
 

• Kort om Konkurransetilsynet 

– Hvorfor er konkurranse bra? 

– Kostnader ved ulovlig samarbeid 

• Reglene for ulovlig samarbeid 

– Hva sier reglene i konkurranseloven 

• Eksempler på ulovlig samarbeid 

– Noen eksempler fra Norge 

– Hvordan avsløres ulovlig samarbeid 

• Faresignaler  

– Hva bør du som innkjøper være oppmerksom på 
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Om Konkurransetilsynet 

• Ledes av konkurransedirektør  
Lars Sørgard 

• Ca. 100 ansatte 
(mest økonomer og jurister) 

• Underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet 

• Håndhever konkurranseloven 

– Atferdskontroll – unngå 
karteller og misbruk av 
dominerende stilling 

– Fusjonskontroll 

– Konkurranseloven er 
harmonisert med EU/EØS-
regelverket 
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Hvorfor er konkurranse bra? 

• Formål konkurranseloven: 

- «fremme konkurranse for derigjennom 
å bidra til effektiv bruk av samfunnets 
ressurser» 

• God konkurranse fører til: 

- Lavere priser 

- Høyere kvalitet 

- Bedre produktutvalg 

- Tvinger bedriftene til å bli 
kostnadseffektive 
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Ulovlig samarbeid – høyere priser 
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Eksempel: Brosaken 
Kostnad anslått til 3 MNOK, men laveste bud 
var på 10 MNOK 
To aktører hadde inngitt bud, men hadde avtalt 
høy pris 



Krrl. § 10 – forbud mot 
konkurransebegrensende samarbeid  

• Forbyr avtaler og enhver form for samordnet opptreden mellom foretak eller 
beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak, når samarbeidet har til 
formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen merkbart. 

• Typisk:        

– Markedsdeling 

– Prissamarbeid 

– Anbudssamarbeid 

– Begrensning av produksjon eller salg 

– Utveksling av konkurransesensitiv informasjon 
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Ulovlig samarbeid i praksis 

• Fordeling av oppdrag, «min tur» og «din tur» 

– Den som skal ha jobben beregner sin pris og konkurrentene legger seg over 
denne 

• Fordeling av kunder 

• Fordeling av geografiske områder 

• Felles prisøkning 

• Felles reduksjon av rabatter 

• Åpne samarbeid – grense mot lovlig prosjektsamarbeid 
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Åpne samarbeid 

• Prosjektsamarbeid eller ulovlig samarbeid? 

• Samarbeid om enkeltstående prosjekter mellom to eller flere foretak 

• Utgangspunktet er at samarbeid mellom foretak som kunne ha konkurrert, fører til 
redusert konkurranse, og vil som oftest være forbudt 

• Samarbeid mellom foretak som av ulike grunner ikke kan inngi egne tilbud i en 
anbudskonkurranse, vil kunne være tillatt 

• Prosjektsamarbeid som ikke reduserer antall tilbydere i en anbudskonkurranse, 
reduserer ikke konkurransen om oppdraget 
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Sak: Håndtering av slam  
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Hvordan skape mest mulig 
konkurranse 

• Kunnskap og bevissthet om produktet og markedet 
– Identifisere det relevante markedet 

– Hvem er aktuelle og potensielle tilbydere? 

– Skiftekostnader og mulighet for egenproduksjon 

• Tilpasse krav i konkurransegrunnlaget til aktuelle tilbydere 

• Asymmetrisk informasjon mellom faktiske og potensielle tilbyder – viktig med god 
informasjon/datagrunnlag 

• Alle skal med eller «winner takes it all»? 
– Viktighet og størrelse på kontrakt 

– Kort sikt versus lang sikt 

– Tidspunkt for utlysning 

• Forutsigbarhet og forholdet til markedsdeling 
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Noen særtrekk ved karteller 
 

• Selve overtredelsen har ingen manifestasjon i form av åsted, 
synlig skade eller tap 

 
• Ordningen vil være hemmelig, verbal og ofte uformell -  ”det 

lille nikket” 
 
•  De fornærmede vet ikke at dette pågår og er  uvitende om at 

de blir offer for en ulovlighet 
 
-> Kartelletterforskning regnes som særdeles vanskelig 
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Sak: Taktekkingstjenester i Bergen 
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«Denne e-posten kostet kr. 350.000,-» 
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Brosaken 
 
• KT fattet vedtak i 2007 

– Ulovlig anbudssamarbeid mellom  

      konkurrenter 

– Overtredelsesgebyr på henholdsvis 5 og 2  

      millioner kroner ble ilagt de to foretakene 
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Høyesterett, dom 11.10.12 

 

 

• «…..de to selskapenes samordning fullstendig undergravde det sentrale formål ved 
tradisjonell anbudsutlysing; mest mulig effektiv konkurranse. Ulovlig 
anbudssamarbeid er generelt meget uheldig og kan ha betydelige og vidtrekkende 
skadevirkninger. Konkret medførte samarbeidet fare for at Steinkjer kommune ble 
forledet til å betale en vesentlig for høy pris for arbeidet». 
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Sak: Elektroinstallatører i Drammen 
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Hvordan får vi avdekket ulovlig 
samarbeid? 

• Tips – lovfestet anonymitet 

• Bedrifter søker selv om amnesti 
(lempning) 

– Kan få helt eller delvis fritak for 
overtredelsesgebyr 

• Innspill/henvendelser fra innkjøpere 

– Innkjøpere og andre som 
arbeider med anbud i offentlig 
sektor, spiller en viktig rolle i 
bekjempelsen av 
konkurransekriminalitet. De har 
en enestående mulighet til å 
oppdage faresignaler og avvik. 
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Hva kan offentlige innkjøpere 
bidra med? 

 

 

• Være årvåkne i anbudssituasjoner 

– Noe som ser rart ut? 

– Store endringer i prisnivå siden forrige innkjøp av denne varen/tjenesten? 

• Lav terskel for å ta kontakt med Konkurransetilsynet 

• Vi har høy kompetanse både på etterforskning og økonomisk analyse 

• Eks.: Vi er godt kjent med økonomisk metode for å avsløre ulovligheter 
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Faresignaler 1 
 

 

• Bedrifter som ikke leverer anbud 

• «Umulig» å innhente anbud fra bedrifter utenfor 
lokalområdet 

• Anbudssummene stiger hos alle bedriftene, uten god 
grunn 

• Anbud fra nytt foretak skaper «uro» 

• Ulike anbud har samme spesifikasjoner og 
beregningsmodeller 

• Stabile markedsandeler over tid 

• Store prisforskjeller 
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Faresignaler 2 
 

 

 

 

• Et foretak avslører kjennskap til konkurrentens tilbud 

• Kun ett foretak deltar på befaringen, men flere leverer 
anbud 

• To eller flere foretak bytter på å gi laveste anbud etter fast 
mønster 

• Utstrakt bruk av under-entreprenører 

• Samtidige og like prisendringer, uten naturlige forklaringer  
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Rørleggere Oslo: En enkel test 
Kode Beskrivelse Oslo VVS Håkon Rune Differanse Diff. i prosent

30 Generelle arbeider 337 050 315 000 22 050 7,000

31 Sanitæranlegg 1 071 070 1 001 000 70 070 7,000

32 Varmeanlegg 952 300 890 000 62 300 7,000

33 Brannslokkingsanlegg 494 340 462 000 32 340 7,000

39 Provisoriske tiltak for tekniske anlegg under ombygging 133 750 125 000 8 750 7,000

I alt Røranlegg, totalt eks. mva. 2 988 510 2 793 000 195 510 7,000

MVA 747 128 698 250 48 878 7,000

Røranlegg, totalt inkl. mva. 3 735 638 3 491 250 244 388 7,000
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Hvordan forebygges pris- og 
anbudssamarbeid?  

• Vær oppdatert på priser og prisutvikling 
• Ta kontakt med andre innkjøpere  
• Bruk av eksterne konsulenter  
• Unngå å gjøre anbudsinnbydelsen for eksklusiv  
• Unngå unødige betingelser som kan utelukke utenlandsk interesse  
• Vanskeliggjør kommunikasjon mellom aktuelle tilbydere  
• Ta kontakt med tilbydere du hadde forventet et anbud i fra 
• Bygg opp erfaring og kompetanse i egen organisasjon  
• Vær uforutsigbar! 
• Oppbevar anbudsdokumentasjon: Kan gi viktig info til bl.a. Konkurransetilsynet for å 

avdekke samarbeid 
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Lav terskel for kontakt 
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