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Høring - rapport arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private 

aktører 

 

Det vises til høringssak publisert på Min side datert 6.2.2018. 

 

Styret i Norsk overlegeforening (Of) har behandlet saken per e-post, og avgir følgende 

uttalelse: 

Of har gjennomgått rapportens mer enn 250 sider. Innledningsvis vil Of bemerke at rapporten 

betydelig omfang reduserer tilgjengeligheten. Etter vår vurdering holder rapporten 

gjennomgående høy kvalitet, både innholdsmessig og språklig. Men rapporter og utredninger 

av bred almen interesse - som denne - bør også utformes med tilgjengelighet som et viktig 

hensyn.  

Ved gjennomgangen finner Of at utvalget har funnet plass til lange passasjer med drøftinger 

som øker omfanget, og ellers ville passet godt inn i en lærebokfremstilling (se for eksempel 

avsnitt 3.3.3). Utvalgets mandat var omfattende, men relativt greit avgrenset, men utvalget har 

funnet anledning til å gi mange brede fremstillinger av samfunnsmessige og økonomiske 

forhold som ligger på siden av mandatet.  

Etter Ofs syn er dette lite formålstjenlig. Dette blir særlig uheldig fordi utvalget har unnlatt å 

svare godt nok på mandatets krav om beskrivelse av «Virkninger av tiltakene», og at rapporten 

ikke inneholder en tilstrekkelig grundig fremstilling av økonomiske konsekvenser av tiltakene, 

i tråd med kravene i utredningsinstruksen. 

Ofs inntrykk er at utvalgets betraktninger farges av at problemstillingene vurderes fra et 

snevert perspektiv; hvordan vår samfunnsstruktur og organisering fortoner seg målt etter grad 

av konkurransenøytralitet. Of ser at konkurransehensyn langt på vei er utvalgets 

forhåndsdefinerte oppgave å utrede, men anser likevel at dette må settes inn i en større 

sammenheng. I store deler av rapporten etterlates det inntrykk av at konkurranse er et mål i seg 

selv, ikke middel til å nå andre og overordnede målsetninger, som effektivitet, gode 

tjenestetilbud mv. Dette svekker etter Ofs syn rapportens fremstillinger i vesentlig grad, og 

underminerer da grunnlaget for tilrådningene som utvalget ender på.  

Rapporten bygger altså etter Ofs syn på en samfunnsanskuelse hvor viktige hensyn ikke er 

tilstrekkelig fremstilt og vektlagt. Of anser at dette kan henge sammen med utvalgets 

sammensetning. Utover arbeidslivets parter er det gjennomgående fagpersoner som har 

beskjeftiget seg i særlig grad med konkurranseforhold juridisk og økonomisk. Of anser at 



utvalget burde inneha en bredere samfunnskompetanse, og at dette kan ha bidratt til at 

rapporten fremstår som så ensidig i sine betraktninger og tilrådninger. Problemstillingene 

utvalget er satt til å vurdere er komplekse, og krever bred samfunnsmessig kompetanse, som 

kan bidra med balanserte fremstillinger og vurderinger. Etter Ofs syn har altså ikke utvalget 

lyktes med dette, og Of anser at oppdragsgiver ville kunne fått en bedre rapport med en annen 

sammensetning i utvalget.  

Of deler innvendingene til mindretallet om valg av premisser for utvalgets arbeid. Det fremstår 

som lite hensiktsmessig å fundere utvalgets arbeid på ESAs brev av 15. desember 2015. I 

mandatet er det presisert at utvalget skal «Vurdere om EØS-avtalens regler om eiendomsretten 

og bestemmelser om foretak som er tillagt å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, 

setter grenser for hvor langt ESA kan gå i å pålegge tiltak som innebærer en bestemt 

organisering av offentlig virksomhet».  

Of deler mindretallets vurdering av at dette ikke er utført i tråd med mandatets bestilling. I 

deler av rapporten synes utvalget i stedet å ha utesket den omvendte problemstilling. Of støtter 

vurderingen gitt av medlemmene Reegård og Hennyng; «arbeidsgruppen (har) i begrenset grad 

har forsøkt å utfordre ESAs argumenter og dermed ikke synliggjort handlingsrommet i 

tilstrekkelig grad». 

Fremstillingene gitt i kapittel 3 underbygger en slik oppfatning av en lite balansert og 

hensiktsmessig tilnærming. I kapittelet bruker utvalget mye plass på en fremstilling av fordeler 

ved konkurranse. Fremstillingen er ikke egentlig relevant for utvalgets arbeid, og andre hensyn 

er heller ikke fremstilt og vurdert. Of deler medlemmet Reegårds mindre-talls bemerkning: 

«kapitlet (inneholder) mye generell og teoretisk argumentasjon om ønskeligheten av 

konkurranse. Dermed blir det nokså på siden av mandatet. Det gjelder jo de tross alt 

beskjedne grenseflatene mellom det offentlige og marked på områder der myndighetene har 

bestemt i hovedsak offentlig dominans. Teksten er formulert som om mest mulig konkurranse 

generelt er ønskelig. Det synes å være bred oppslutning i norsk politikk om at for ca. en tredel 

av økonomien er det motsatt. Det er nettopp grunnlaget for at skole, helse og omsorg er 

offentlig dominert i tillegg til forvaltnings- og myndighetsoppgaver. I stedet for dette generelle 

utgangspunktet bør analysen i fortsettelsen rette seg mot å spesifisere utvalgte mer relevante 

problemområder. Med et mer begrenset område for analysen, vil det være enklere å etablere 

mer presise vurderinger og konklusjoner.» 

Of registrerer at utvalget legger til grunn at helseforetakene og spesialisthelsetjenesten i 

hovedsak bedriver aktivitet som ikke er økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand. Deler av 

aktiviteten (som sykehusapotekene) er likevel å betrakte som økonomisk aktivitet. Tilsvarende 

betraktninger gjelder deler av aktiviteten i kommuner og fylkeskommuner. 

Of anser at denne type økonomisk aktivitet (i EØS rettslig forstand) utgjør en liten del av 

aktiveten til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak. Of deler ikke vurderingene som 

gruppens flertall gjennomgående gjør knyttet til betydningen av denne type aktivitet, og anser 

derfor de foreslåtte tiltakene som uforholdsmessige sett i forhold til omfanget og betydningen 

av den aktuelle aktiviteten.  

Gjennomgående deler Of medlemmet Reegårds mindretallsvurderinger. Gruppen synes i for 

stor grad å vektlegge konkurransenøytralitet fremfor andre hensyn. Gruppen synes videre i for 

stor grad å vektlegge dommer og praksis fra øvrige land som understøtter betraktningene gitt i 

ESAs brev av 15. Desember 2015, i stedet for å fremstille dommer og praksis i EU land som er 



egnet til å gi en balansert fremstilling av oppgaven gitt i mandatet, som gjengitt ovenfor.  

Of deler altså ikke flertallets vurdering av problemets omfang, og deler da heller ikke 

flertallets foreslåtte tiltak. Det gjelder tiltakene listet opp i 10.4.3.2, og flertallets tiltak listet 

under 10.8. Of anser at det kan være egnet å innføre et regnskapsmessig skille for aktivitet som 

tydelig er å betrakte som økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand, og anser at tilsyn med 

dette kan forestås av Konkurransetilsynet. Det følger av dette at Of ikke støtter tilrådningene 

gitt 10.9.3.3, 10.9.4.2 og 10.9.4.3, samt 10.8.  

Etter Ofs vurdering vil gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i tråd med flertallets 

tilrådninger ha store økonomiske konsekvenser for offentlig sektor. Det er sannsynlig at 

kostnadene vil bli betydelige. Utgiftene vil nødvendigvis måtte dekkes innfor offentlige 

budsjett, og Of anser det som sannsynlig at gjennomføring av tiltakene vil kunne bidra til 

svekkede tjenester.  

Of anser videre at fremstillingen gitt i kapittel 11 ikke er tilstrekkelige, og at 

utredningsinstruksen ikke oppfylles med en så begrenset fremstilling av de økonomiske og 

administrative konsekvensene av tilrådningene som utvalget har fremmet. 
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