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Hering - NOU 2008:14 - Samstemt for utvikling? 

Konkumsetilsynet viser til brev av 26. september 2008, der det bes om horingsuttalelser til 
NOU 2008: 14 "Samstemt for utvikling". 

Etter Konk~t~ansetilsyfiets oppfatning presenterer utvalget en lang rekke gode forslag til hvordan 
norsk utviklingarelatert politikk kan bli mer samstemt, og således biclra til å understatte og styrke 
effektene av norsk politikk på utviklingsornådet. 

Konkurransetilsynet ble i 2007 invitert til å komme med innspil til Utviklingsutvalgets arbeid, jf 
brev fra Kohanseti lsynet  8. august 2007. Våre innspill ble utdypet og presentert for utvalget 
1 1. september samme år. 

Et hovedpoeng i vårt innspill var betydningen av institusjonsbygging, ikke minst på 
k o ~ a n s e o m r å d e t .  Vi merker oss at Yash Tandon i Vedlegg 1 i NOU' en understreker nettopp 
betydningen av å betingelsekst bidra til å bygge uavhengige institusjoner som et av de viktigste 
bidragene fra nord til sør (side 1 83, punkt 3). 

Dette er et perspektiv som etter Konkurransetilsynets oppfatning ikke har fått den 
oppmerksomhet det fortjener i utvalgets rapport. 

I de senere år har flere utviklingsland etablert egne konkurranseinstitusjoner. Det er svært gode 
grunner til dette. For det første vil det å fremme sunn konkurranse bidra til effektiv bruk av 
samfunnets ressurser og okt økonomisk vekst. Men særlig viktig er det at utvikling av regelverk 
og instiaisjoner som fremmer sunn konkurranse også vil kunne bidra til å redusere korrupsjon og 
andre fonner for økonomisk kriminalitet. Det kan være ulike årsaker til hvorfor denne relasjonen 
oppfattes å eksistere, hvorav noen ligger i konkurransens natur: Konkurranse fungerer . 
disiplinerende, skaper insentiver til god ressursutnyttelse, til å redusere kostnader og å ake 
fortj enesten. 

I utviklingsland er imidlertid viktige institusjoner (for eksempel finansielle institusjoner, 
institusj oner for bekjempelse av okonomisk h i n a l i t e t  og konkurransekriminalitet) ofte svake, 
og det er en kjensgjerning at den største utfordringen for konkmransemyndighetene i land utenfor 
OECD området er mangel på kapasitet og kompetanse. 

Det har vært et relativt sterkt fokus pil betydningen av kompsjonsbekjempelse i 
utviklingsøkonomier, men forholdsvis lite fokus pPs betydningen av institusjonsbygging på 
konkurranseområdet. Til nå har dette også vært en neglisjert aspekt av den norske 
bistandssatsingen. 

At institusjonsbygging generelt og konkwranseinstitusjonex spesielt er viktig, ser vi ikke minst 
reflektert i Euromed (EumMediterranean Partnershig) samarbeidet. I dette samarbeidet er det å 
utvikle en felles konkurransepolitikk og konkurranseinstitusjoner i de landene som er med i 
partnerskapet ett av flere grunnsteiner i bilaterale og regionale samarbeidsavtaler. Begrunnelsen 

Postadresse: Bessksadresse: Telefon: +47 55 59 75 00 post@!konkurransetilsynet.no 
Postboks 439 Sentrum Olav Kyrns gate 8,  Bergen Telefaks: +47 55 59 75 99 www.konkurrancetilsynet.no 
5805 Sergen H. Heyerdahls gate i, Oslo 



er nettopp betydningen av konkurranse, veifungerende kobanseinstitusjoner i forhold til å 
fremme handel og okonomisk vekst, men også som et viktig bidrag til å begrense korrupsjon. 

Konkwransetilsynet mener således at institusjonsbygging generelt, og ikke minst sammenhengen 
mellom konkurransepolitikk, institusjonsbygging og økonomisk utvikling i den enkelte 
utviklingsakonorni bor vies økt oppmerksomhet i den videre oppfølgingen av utvalgets arbeid. 
Konkurransetilsynet bidrar gjerne i denne sammenheng. 
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