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Konkurranseloven § 3-9. Norsk Logopedlag. Dispensasjon fra § 3-4, jf.
§ 3-1 for veiledende honorartakster for behandling/undervisning hos logoped
Sammendrag:
Norsk Logopedlag gis dispensasjon fra konkurranseloven til å utarbeide og utgi veiledende
honorartakster for logopedisk behandling-/undervisning. Dispensasjonen gis på vilkår av at takstene
tydelig angis som veiledende.

1. Innledning
Konkurransetilsynet viser til Norsk Logopedlags (NL) brev av 7. januar 1999 med søknad om
dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-4 jf. § 3-1 til å utarbeide og utgi veiledende honorartakster
for logopedisk behandling/undervisning.
2. Konkurranseloven
Formålet med konkurranseloven er etter § 1-1 å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å
legge til rette for virksom konkurranse. Krrl § 3-1 første ledd setter forbud mot at to eller flere
ervervsdrivende samarbeider om eller påvirker priser, avanser eller rabatter. Videre setter krrl §§ 3-2 og
3-3 forbud mot at to eller flere ervervsdrivende samarbeider om anbud eller markedsdeling. Krrl § 3-4
setter forbud mot at sammenslutninger oppfordrer til reguleringer som er nevnt i krrl § 3-1 til § 3-3.
Etter konkurransetilsynets oppfatning er Norsk Logopedlags utarbeidelse og utgivelse av veiledende
honorartakster for logopedisk behandling/undervisning i strid med krrl § 3-4
jf. § 3-1.
Konkurransetilsynet kan ifølge konkurranseloven § 3-9 ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra
forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom:
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes,
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen,
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller
d) det foreligger særlige hensyn.
3. Konkurransetilsynets vurderinger og vedtak

Konkurransetilsynet mener at bransjeomfattende samarbeid om fastsettelse av veiledende takster i de
fleste tilfeller vil ha skadelige virkninger for pris- og konkurranseforholdene i næringen. Et slikt
samarbeid vil kunne hemme utøveres vilje til å konkurrere med hverandre, ved at veiledende takster vil
kunne redusere mulighetene for at den enkelte utøver fastsetter sine egne takster med utgangspunkt i
sine spesifikke kostnader og konkurransevilkår. Etter tilsynets oppfatning vil derfor en korrekt
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prissetting generelt best oppnås ved fri prissettelse.
Imidlertid har Konkurransetilsynet forståelse for at grupper av ervervsdrivende i samarbeid med
offentlig myndigheter utarbeider takster for tjenester som det offentlige helt eller delvis gir refusjon for.
At honorartakster for logopedisk behandling/undervisning blir utarbeidet av NL alene, uten offentlig
deltagelse, kan være av mindre betydning dersom takstene effektivt kontrolleres og aksepteres av
refunderende myndigheter.
NL anslår at ca 80 % av medlemmenes private behandling/undervisning betales av det offentlige. I
behandlingen av den forrige dispensasjonssøknaden ble det gjennomført en høring hos relevante
helsemyndigheter og disse tilrådde at det ble gitt dispensasjon. Etter daværende Helsedirektoratets
vurdering gav gjeldende refusjonsordning staten tilstrekkelig mulighet til å påse at de veiledende
takstene ikke har uheldige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Etter det Konkurransetilsynet kjenner
til, er ikke vesentlige forhold endret siden 1993. Tilsynet mener det er grunnlag for en forlengelse av
dispensasjonen med bakgrunn i at betydelige deler av disse tjenestene dekkes av det offentlige og at det
offentlige på denne bakgrunn kan føre kontroll med utviklingen av takstene.
På grunnlag av Konkurransetilsynets vurderinger og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 c) har
tilsynet fattet følgende vedtak:
Norsk Logopedlag gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4 jf. § 3-1 første ledd
til å utarbeide og utgi veiledende honorartakster for logopedisk behandling-/
undervisning. Dispensasjonen gis på vilkår av at takstene tydelig angis som
veiledende.
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 20. februar 2004.
Konkurransetilsynet kan trekke dispensasjonen tilbake dersom vilkårene for dispensasjonen ikke er
oppfylt eller forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede. Dersom NL ønsker å utarbeide
og utgi veiledende honorartakster etter 20. februar 2004 vil det være nødvendig med en ny dispensasjon.
For ordens skyld opplyses at Konkurransetilsynets vedtak kan påklages innen tre uker. En eventuell
klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. Forøvrig
vises til vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

til toppen
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