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Konkurransetilsynet (KT) - supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2019
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser til Prop. 114 S (2018-2019), Innst. 391 S
(2018-2019) og Stortingets vedtak 21. juni 2019. Dette brevet omtaler endringer i forhold til
tildelingsbrev av 8. januar 2019. Utover endringer i dette brevet gjelder føringer i det
opprinnelige tildelingsbrevet fortsatt.
1. Endringer i bevilgninger på Konkurransetsilsynets budsjettposter
Det er gjort følgende bevilgningsendringer på Konkurransetilsynets budsjettposter.
Kap. 911 Konkurransetilsynet
Post 01 Driftsutgifter
Konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet er utfordrende, med konsentrerte markeder på
flere ledd i verdikjeden for mat og omfattende etableringshindre. Regjeringen vil derfor øke
innsatsen med å håndheve konkurranseloven i dagligvarebransjen.
For at Konkurransetilsynet skal kunne styrke håndhevingen av konkurranseloven i
dagligvaremarkedet, gis det en tilleggsbevilgning på 6 500 000 kr. Bevilgningen er dermed
økt fra 110 450 000 kr til 116 950 000 kr.
Midlene skal brukes til å øke kapasiteten til Konkurransetilsynet med 6-7 årsverk, og å
etablere en stabil kjerne av medarbeidere som skal jobbe konsentrert med
dagligvarebransjen. Økt synlighet og tettere kontakt med markedsaktørene skal prioriteres.
Det samme gjelder oppfølging av tips og klager, og etterforskning av flere mulige saker som
omhandler brudd på konkurranseloven.
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2. Utredning av konkurransefremmende tiltak i dagligvarebransjen
Regjeringen jobber med å utrede konkurransefremmende tiltak i dagligvarebransjen, blant
annet som ledd i oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 767 i Dok. 8:170 S (2017–2018),
Innst. 292 S (2017–2018). Som et ledd i oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak vil
regjeringen utarbeide en stortingsmelding om dagligvaremarkedet. Stortingsmeldingen skal
legges fram i løpet av vårsesjonen 2020.
I departementets arbeid med en stortingsmelding og utredning av konkurransefremmende
tiltak er det nødvendig med bidrag fra Konkurransetilsynet. Dette arbeidet er
Konkurransetilsynet allerede i gang med, jf. supplerende tildelingsbrev nr. 1 2018 av 20. juni
2018. Tilsynet må fortsatt påregne ressurser til disse oppgavene.
Utredninger som skal gjennomføres kan bestå av både interne og eksterne bidrag.
Kostnadene knyttet til kjøp av eksterne bidrag vil dekkes over departementets budsjett.
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