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Forord
På oppdrag for Konkurransetilsynet har Menon Economics (Menon), i samarbeid med Monica Syrdal fra
advokatselskapet Hjort, gjennomført en forstudie av hvordan man kan identifisere konkurransebegrensende
reguleringer i norske markeder for tjenester. Arbeidet er gjennomført i perioden desember 2015 – februar 2016.
Denne forstudien er etter det vi kjenner til det første av sitt slag i Norge, men ligger tett opp til et lignende arbeid
som er gjort i Hellas.
Forfatterne i Menon står ansvarlige for alt innhold i rapporten. Vi vil imidlertid gjerne benytte anledningen til å
takke alle de som har bidratt med sin tid inn i studien som intervjuobjekter. Selv om rapporten er utarbeidet på
oppdrag for Konkurransetilsynet, representerer ikke valget av eksempelstudier – og vurderinger knyttet til disse
– Konkurransetilsynets synspunkter eller prioriteringer. Erik W. Jakobsen fra Menon har fungert som
kvalitetssikrer i prosjektet.
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Sammendrag
Rapporten beskriver et rammeverk for å kartlegge konkurransebegrensende reguleringer av tjenesteytende
sektor. Formålet er å utvikle rammeverket og teste om det er egnet til å benyttes i en fullskala gjennomgang av
hele tjenesteytende sektor, etter modell av OECDs (2013) gjennomgang av gresk økonomi. Ettersom konkurranse
er en viktig drivkraft for teknologisk utvikling og økt produktivitet, er det viktig å identifisere reguleringer som
står i veien for effektiv og virksom konkurranse. I sine anbefalinger til Hellas anslår OECD (2013, s.27-28), basert
på erfaringer fra Australia, at 2,5 prosent av BNP er et konservativt anslag på gevinsten ved å lette
konkurransehemmende reguleringsbarrierer. Dersom tilsvarende tall er gjeldende for Norge, kan i så fall
gevinsten ved en fullstendig gjennomgang av tjenestesektoren overstige 25 milliarder kroner årlig.
For å kartlegge konkurransebegrensende reguleringer har vi laget et rammeverk bestående av tre trinn:
Trinn 1. Deler inn tjenestesektoren i finoppløselige næringer, og prioriterer de ulike næringene opp mot
hverandre etter viktighet. Vi benytter oss av den europeiske NACE-inndelingen for å definere næringer på et
finoppløselig nivå. En rekke konsesjoner og oppgaveplikter til Brønnøysundregisteret er sammenfallende med
NACE-inndelingen, og denne inndelingen svarer derfor til målgruppen for mange næringsspesifikke offentlige
reguleringer.
Trinn 2. Benytter velutviklede onlinedatabaser til å finne frem til en mest mulig uttømmende liste over
reguleringer av hver av de identifiserte næringene, samt hvordan disse kan siles for konkurransebegrensende
effekter. For å finne frem til kandidatreguleringer benytter vi oss av Altinns «Må jeg spørre om lov?»,
Oppgaveregisteret og Lovdata Pros «Rettsområder». Videre diskuterer vi med markedsaktører på begge sider,
og ulike myndighetsaktører.
I arbeidet med å sile kandidatreguleringene for potensielle konkurransebegrensninger, benytter vi oss av OECDs
konkurransesjekkliste, som spør om reguleringen: A) Virker etableringshindrende, B) Hindrer effektiv
konkurranseadferd, C) Svekker insentivene til å konkurrere eller D) Begrenser kundenes valgmuligheter. Dersom
den aktuelle reguleringen «flagges» på noen av disse spørsmålene, går man videre til trinn 3 av analysen.
Trinn 3. For de flaggede kandidatreguleringene skal det gjennomføres konkurranseanalyser etter modell av
OECDs Competition Assessment Toolkit (OECD, 2010, 2011, 2015). Hensikten her er å kartlegge de
konkurransebegrensende effektene av reguleringene, og å identifisere mindre konkurransebegrensende måter
å nå det samme målet på. Analysen kan gjennomføres kvalitativt eller kvantitativt.
Rammeverket er konkretisert gjennom tre eksempelstudier av henholdsvis barnehagenæringen, godstransport
på vei og banknæringen. Næringene i eksempelanalysen er valgt ut som de største næringene blant de viktigste
tjenestenæringene i norsk økonomi. I tillegg til størrelsen på sektoren, har vi også vedlagt om tjenestesektoren
er systemkritisk for økonomiens virkemåte (for eksempel finans eller telekom), om den er særlig kritisk for den
enkelte forbruker (for eksempel helsetjenester) eller om man forventer at sektoren er mer utsatt for
markedssvikt for eksempel gjennom store informasjonsskjevheter mellom tjenesteleverandør og kunde. At
sektorene er plukket ut basert på at de er store og viktige gir et stort potensial for eventuelle
produktivitetsgevinster av forbedret regulering. Konkurranseanalysene i eksempelstudiene er ment å skulle
illustrere rammeverket, og har dermed fått et begrenset omfang.
Vi finner at alle de tre eksempelnæringene er kraftig regulert. For barnehager peker vi på at det har uheldige
konkurransemessige effekter at kommunene kan nekte å gi nystartede barnehager støtte. Så lenge barnehager
kun får støtte for fylte plasser, og når kvaliteten er så strengt regulert, frykter vi i liten grad konsekvensene av fri
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etablering og stykkprisfinansiering. Dette er derfor en regulering myndighetene bør vurdere nærmere. For
godstransport på vei argumenterer vi for en oppmykning av forbudet mot kabotasjekjøring. Hensynet til norske
lønns- og arbeidsvilkår kan heller sikres gjennom en styrking av den allmenngjorte tariffavtalen. For
banknæringen peker vi på de positive konkurransemessige effektene av en harmonisering av
kapitaldekningsregelverket for norske banker og norske filialer av utenlandske banker.
Vi vurderer at rammeverket er svært godt egnet til å foreta en større gjennomgang av hele tjenesteytende sektor:
Rammeverket er tydelig og transparent. Videre har vi i samtale med interessenter hittil ikke opplevd at
reguleringer har blitt bragt på banen som ikke alt var fanget opp gjennom metodikken beskrevet her.
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1.

Innledning og bakgrunn

I dette prosjektet har vi utviklet et rammeverk for systematisk å kartlegge reguleringer av tjenesteytende
næringer. Rammeverket skal identifisere de reguleringene som har unødvendige konkurransehemmende
effekter og si noe om den potensielle gevinsten ved å endre dem. Slik legger rammeverket til rette for å foreta
en bred gjennomgang av alle reguleringer av tjenesteytende sektor, mye slik det ble gjort av det svenske
Konkurrensverket (2009) og av OECD da de gjennomgikk gresk økonomi (OECD, 2013).
En av hovedinnsiktene i økonomifaget er at i en desentralisert og uregulert markedsøkonomi vil konkurransen
under gitte forutsetninger lede til en effektiv ressursallokering. Påstanden er ved første øyekast bemerkelsesverdig. Imidlertid er den kun gyldig i fravær av alle former for markedssvikt, som for eksempel eksternaliteter,
transaksjonskostnader, kollektive goder eller skjevfordelt informasjon. Videre er effektivitet ofte et litt for
snevert suksesskriterium: Vi som samfunn har som regel – gjennom politikerne – flere og større mål for vår felles
ressursbruk, for eksempel hva gjelder fordeling.
For å sikre at det økonomiske utfallet tilfredsstiller de behovene vi som samfunn har, er den økonomiske
prosessen regulert på en rekke områder. Produktivitetskommisjonen definerer en regulering som «enhver
handling eller ethvert inngrep fra myndighetene som er ment å forandre adferden til individer, grupper, bedrifter
mv.» (NOU 2015:1 s. 181-182). Målene som ligger til grunn for å innføre reguleringer kan for eksempel på den
ene siden være å legge til rette for at markedet i størst mulig grad skal fungere effektivt – gjennom å korrigere
for markedssvikt, på den annen side kan det være å sikre en bestemt fordelingsprofil (geografisk eller
demografisk). Det er i dette skjæringspunktet man forventer at de konkurransebegrensende reguleringene som
oftest oppstår, og i neste kapittel diskuterer vi hvordan konkurransen på ulike måter kan hemmes når man
gjennom reguleringer forsøker å nå slike politiske mål.
Noen reguleringer er sektorovergripende (generelle), slik som for eksempel arbeidsmiljøloven. Likevel har ikke
arbeidsmiljøloven den samme virkningen på alle næringer. Arbeidstakere som driver forretningsmessig tjenesteyting (advokater, konsulenter og lignende) er i liten grad berørt av arbeidsmiljølovens bestemmelser om nattarbeid, men har igjen andre arbeidsmiljøutfordringer enn turnusarbeidere i helsevesenet. Andre reguleringer
igjen er sektorspesifikke, noen reguleringer treffer sågar kun deler av sektoren. Videre er det slik at noen
reguleringer omhandler produktet eller tjenesten som leveres (for eksempel produktstandarder), andre
omhandler bruk av innsatsfaktorer (for eksempel arbeidsmiljøloven), mens atter andre stiller krav til
virksomheten (konsesjoner og lisenser). Disse ulike typene reguleringer vil virke ulikt på de ulike næringene. I
dette prosjektet ser vi på reguleringer av både innsatsfaktorer, produkt/tjeneste og virksomhetsdrift, men
forholder oss stort sett til de reguleringene som er sektorspesifikke. Videre ser vi kun etter
konkurransebegrensende reguleringer. Det finnes selvsagt en rekke situasjoner der reguleringer på ulike måter
fremmer konkurranse, disse ser vi ikke på i dette prosjektet.

1.1. Hvordan kan reguleringer hemme konkurransen?
For å forstå hvordan reguleringer kan hemme konkurransen, må en først forstå hva som menes med sunn og god
konkurranse. Med konkurranse forstår vi at ingen aktører har mulighet til å utøve markedsmakt, for på den
måten å kapre merprofitt på bekostning av samfunnet for øvrig. Konsekvensene for samfunnet av at noen kan
utøve slik markedsmakt kan være for høye priser, for dårlig utvalg, for lite innovasjon eller for dårlig kvalitet i de
tjenestene som leveres. For at markedsmakten skal utlignes må etablerte aktører gjennom markedsmekanismen
premieres når de leverer en bedre vare eller tjeneste, eller leverer samme tjeneste til en lavere pris. Videre må
det være slik at dersom etablerte aktører likevel evner å utøve markedsmakt, må det være mulig for nye aktører
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å etablere seg i markedet for på den måten å utligne markedsmakten. En kan i tillegg være direkte opptatt av at
utenlandske aktører finner det gunstig å etablere seg i Norge. Disse kan bidra til å øke kvaliteten på produktene/
tjenestene som tilbys, samt heve norsk kompetanse gjennom gjensidig læring og skjerping.
Et grunnpremiss for at en regulering skal påvirke graden av konkurranse i et marked er at den påfører aktørene
kostnader av en viss størrelse. Videre må reguleringen virke ulikt inn på ulike aktører (OECD 2011, kapittel 6.2).
Nedenfor presenterer vi en beskrivelse av hvordan konkurransebegrensende reguleringer grovt kan deles inn i
fire hovedkategorier, basert på fremstillingen i Produktivitetskommisjonen (NOU 2015:1) og OECD (2015). Det
sentrale poenget er hvorvidt reguleringen er innrettet slik at den påfører ulike aktører ulike kostnader. Konkret
vil for eksempel reguleringer som øker de faste kostnadene for bedrifter som er aktive i et marked, gjøre det
mindre attraktivt for andre aktører å etablere seg i dette markedet. Videre vil kostnader som bare treffer
bedrifter over en viss størrelse, gjøre det mindre attraktivt å vokse over denne størrelsen, og så videre.

1.1.1. Reguleringer som virker etableringshindrende
For at en bedrift skal kunne være i stand til å utøve markedsmakt, må det ikke være mulig for utfordrere raskt å
etablere seg for å konkurrere mot bedriften. Bare om slik nyetablering er vanskelig vil en bedrift over tid kunne
utnytte markedsmakten og begunstige seg på samfunnets bekostning. I tillegg til regulatoriske etableringsbarrierer finnes det selvsagt en rekke teknologiske og markedsmessige etableringsbarrierer, slik som skalafordeler, læringseffekter og lignende. Eksempler på reguleringer som virker etableringshindrende er alle former
for lisenser og tillatelser som kreves for å operere i et marked. Disse begrunnes ofte i hensynet til kvalitet eller
sikkerhet for kundene, slik som lisensen leger trenger for å kunne virke. En konsekvens av denne er uten tvil at
det blir vanskeligere å opprette nye legepraksiser. Videre eksempler er eksklusive rettigheter, enten til å selge
spesifikke produkter eller til å operere i bestemte geografiske områder, i tillegg til krav om å være over en viss
størrelse eller krav at om at man også må operere i region B for å få lov til å operere i region A. Alle disse
reguleringene gjør det dyrere å etablere konkurrerende virksomhet og styrker dermed muligheten etablerte
aktører har til å utøve markedsmakt. Eksempler på geografiske barrierer finner vi for eksempel innen
godstransport på vei (kapittel 4).
Et annet viktig aspekt i denne sammenhengen er i hvilken grad norske reguleringer er i overenstemmelse med
internasjonale reguleringer på området. En rekke aktører som opererer innenfor den samme næringen i utlandet
kunne tenkes også å ville operere i Norge, og sånn sett styrke konkurransen. Selv om norske reguleringer
tilsynelatende ikke er etableringshindrende, kan de – for utenlandske aktører – de facto være det om de avviker
fra reguleringene aktørene må forholde seg til i andre markeder. På samme måte vil norske særreguleringer gjøre
at også norske eksportører må forholde seg til et dobbelt sett reguleringer. Dette vil virke som en kostnad ved å
eksportere og vil svekke norsk konkurransekraft overfor utlandet. Innføringen av EUs tjenestedirektiv er et
eksempel på et tiltak for å redusere disse etableringsbarrierene på tvers av europeiske land.
For å sikre effektiv ressursbruk er det også viktig at reguleringene ikke holder ineffektive bedrifter kunstig lenge
i live, det Christine Meyer (2014) omtaler som «zombiebedrifter». Ved at ineffektive bedrifter opplever kunstig
høy avkastning, for eksempel gjennom direkte eller indirekte subsidier, reduseres produktiviteten i økonomien.

1.1.2. Reguleringer som hindrer effektiv konkurranseadferd
For at konkurransen skal fungere effektivt, kan det ikke eksistere reguleringer som hindrer markedsaktørene i å
konkurrere. Det finnes en rekke eksempler på slike reguleringer, for eksempel direkte kontroll med prisene
bedrifter kan sette. Disse kan være begrunnet i fordelingshensyn, slik som i barnehagesektoren (se kapittel 3),
eller av hensynet til å styrke den norske næringen, slik som i landbrukssektoren.

Menon Business Economics

7

RAPPORT

Videre vil reguleringer som øker produksjonskostnaden for noen aktører, men ikke alle, også virke konkurransebegrensende, ved at noen fordelaktig tildeles økt konkurransekraft. Dette finner vi eksempler på i banksektoren
(kapittel 3). Andre reguleringer som hindrer effektiv konkurranseadferd kan være de som begrenser muligheten
til å markedsføre eller reklamere for produktene, som for eksempel finnes for tobakks- og alkoholprodukter og
for hedgefond. I tillegg trekker Produktivitetskommisjonen frem situasjoner der myndighets- og aktørrollen
sammenblandes. Og OECD (2015) trekker også frem reguleringer som setter strengere kvalitetsstandarder enn
det informerte konsumenter selv ville ha valgt dersom de kunne velge fritt. Eksempler på sammenblanding av
roller finnes innen barnehagesektoren (kapittel 5), og strenge kvalitetsstandarder finner vi både innen bank
(kapittel 3) og barnehager (kapittel 3).

1.1.3. Reguleringer som begrenser insentivene til å konkurrere
Markedsaktører med profittmotiver har kun insentiver til å konkurrere i den grad det gir dem økt inntjening. En
rekke reguleringer svekker sammenhengen mellom det å levere bedre varer og tjenester, og økte inntekter. Disse
kan motivere markedsaktørene til heller å bruke kreftene på andre aktiviteter. Eksempler på dette kan være
rapporteringskrav som brått øker rundt enkelte omsetnings- og ansatteterskler. Disse svekker insentivene for
små og mellomstore bedrifter til å vokse forbi disse tersklene. Videre kan lag på lag med (kompliserte)
reguleringer motivere bedrifter til heller å bruke ressurser på å omgå reguleringene eller påvirke myndighetenes
utarbeidelse av nye reguleringer (omtales gjerne som rent seeking). For eksempel kan det argumenteres for at
mye av den finansielle innovasjonen i forkant av finanskrisen handlet mer om å finne smutthull i bankreguleringen og å unngå kapitalkrav enn å faktisk forbedre bankers risikohåndtering (Acharya, 2013).
OECD (2015) trekker videre frem at myndighetene i en del tilfeller gir støtte til og legitimerer bransjens egen
selvregulering (omtales da som koregulering). På den måten sier myndighetene fra seg reguleringsinitiativet og
skaper insentiver for bransjen til å fremme reguleringer som i større grad er tilpasset deres ønsker – deriblant
hensynet til å dempe konkurransen. Krav om offentliggjøring av priser og salg, for eksempel gitt ved den vedtatte
prisportalen for dagligvarer, eller Finansportalen, kan bidra til å svekke konkurransen. Om en gruppe bedrifter
(stilltiende) samarbeider om å holde prisene høye, vil hver av dem ha insentiver til å snylte på de andres innsats
og forsøke å kapre markedet til en pris som er litt lavere enn konkurrentenes. For at prissamarbeidet skal kunne
operere effektivt, er aktørene derfor avhengig av å kunne overvåke hverandres priser og salg, noe som er lettere
med myndighetsbestemt offentliggjøring av priser.

1.1.4. Reguleringer som begrenser forbrukernes valgmuligheter og informasjonsgrunnlag
En siste type regulering som hemmer konkurranse, er reguleringer som svekker forbrukernes muligheter til å ta
valg eller som svekker informasjonsgrunnlaget de har når de skal foreta beslutninger. Hvis forbrukerne ikke får
vite om nye produkter, har man svake insentiver til å utvikle dem i utgangspunktet. Det samme gjelder også
dersom forbrukeren blir påført høye regulatoriske byttekostnader.
Eksempler her kan være varer og tjenester som kun kan omsettes i spesialforretninger, men der nære
substitutter fritt kan omsettes i alle forretninger. Dette gjelder for eksempel apotekvarer eller alkoholholdige
varer, der varer som kan omsettes i dagligvarebutikker har et konkurransefortrinn over varer som kun kan
omsettes på apotek eller Vinmonopol. For begge disse eksemplene er riktignok kontrollert tilgang et mål ved
reguleringer.
Eksempler på reguleringer som svekker kundemobiliteten er forbudet mot å markedsføre varer som inneholder
alkohol eller tobakk. Reguleringer som begrenser hvem kundene kan velge fra, er for eksempel de sentraliserte
opptakssystemene i barnehagesektoren.
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2.

Overordnet beskrivelse av rammeverket

Rammeverket vi har utviklet består av tre trinn: Inndeling og prioritering av næringer, identifisering og
sortering av reguleringer, samt konkurranseanalyse av de identifiserte reguleringene. Næringsinndelingen og
-prioriteringen illustreres konkret i dette kapitlet, mens de to siste trinnene først illustreres i kapitlene 3 til 5.
Vi deler gjerne økonomien inn i primærnæringer, sekundærnæringer og tertiærnæringer. De tre korresponderer
grovt med råvareutvinning, råvareforedling og tjenesteytende næringer. De tjenesteytende næringene står for
om lag to tredjedeler av all økonomisk produksjon i Norge, og sysselsetter om lag tre fjerdedeler av alle
arbeidstakere.
Det er mange måter å skulle videre inndele tjenesteytende næringer på, og det er ikke åpenbart hvilken inndeling
som er den mest hensiktsmessige med hensyn til å belyse de konkurransebegrensende effektene av reguleringer.
Rammeverket vi har utviklet må kunne anvendes til å identifisere reguleringer som hemmer konkurransen. Da
må næringsinndelingen være kompatibel med databasene vi vil benytte i trinn 2 til å identifisere reguleringer.
Videre trenger en noen mål å prioritere næringer ut i fra, for å sikre at en i størst mulig grad begynner å jobbe
med de viktigste næringene og reguleringene først. Disse to hensynene styrer hvordan vi inndeler næringer.
Det er flere mulige måter å identifisere reguleringer på. Én måte er en såkalt top-down, der man bruker sentrale
registre og databaser for å finne reguleringer som gjelder for en næring. Et annet alternativ er å direkte vurdere
hva de berørte aktørene er opptatt av, dette bærer mer preg av å være såkalt bottom-up. De to tilnærmingene
har ulike fordeler og ulemper. Av hensyn til transparens og skalerbarhet til et større hovedprosjekt har vi valgt
den første tilnærmingen i dette prosjektet. Vi benytter oss av intervjuer først og fremst som en kontroll på at
reguleringene vi har identifisert faktisk er relevante. Vi diskuterer dette i kapittel 2.2, og videre i Faktaboks 4 på
side 20.
Vi har valgt å følge de ulike delene av OECDs rammeverk for konkurranseanalyser (OECD 2010, 2011, 2013). De
tar utgangspunkt i sjekklisten presentert i Faktaboks 5 på side 21, slik fremstillingen in kapittel 1.1 også gjorde.
OECD har et velutprøvd rammeverk, og det ligger stor egenverdi i at norske analyser i stor grad er sammenlignbare med analyser fra andre OECD-land.

2.1. Trinn 1: Prioritere og sortere næringer
Vi tar utgangspunkt i næringer definert på et aggregert nivå (A64), og definerer for disse en rekke
viktighetsvariable som indikerer i hvilke bransjer vi forventer mange reguleringer. Videre sorterer vi disse
aggregerte næringene etter størrelse, og sitter igjen med et endelig utvalg næringer å jobbe videre med. I
denne forstudien velger vi en eksempelstudie fra hver av de tre største, viktige A64-næringene: «Finansieringsvirksomhet», «Landtransport, unntatt rørtransport» og «Pleie- og omsorgstjenester, SFO og barnehager».
Jo større og mer betydningsfull en næring er, og jo flere og mer sårbare forbrukere som benytter tjenesten, desto
større er den potensielle gevinsten av å forbedre en konkurransehemmende regulering. Disse to kriteriene kan
være overlappende, men de trenger ikke være det. For eksempel er «Arbeidskrafttjenester» en stor næring etter
antall ansatte og kunder, men kundegruppen kan i liten grad beskrives som sårbare. Tilgang på medisinsk
behandling for en sjelden sykdom er kun relevant for en liten del av befolkningen, men potensielt avgjørende for
livet til de det gjelder. Som et første trinn i å avgrense hvilke tjenesteytende næringer man ønsker å analysere
videre er det naturlig at man søker å identifisere tjenestesektorer som scorer høyest på størrelse og viktighet.
Her forklarer vi først hvordan vi forstår og operasjonaliserer disse begrepene, for deretter å vise hvordan dette
naturlig leder til to komplementære nivåer for næringsinndeling.
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2.1.1. Næringsinndeling
Vi definerer tjenesteytende næringer som de næringer som ikke faller inn under primær- eller sekundærnæringene. I henhold til SSBs definisjon av tjenesteytende næringer vil dette være alle næringer utenom:


Primærnæringene: jordbruk, skogbruk, fiske og fiskeoppdrett, samt



Sekundærnæringene: industri, oljeutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og
kraft- og vannforsyning.

Ved å anvende SSBs definisjon kan man bruke standard industriklassifisering (NACE-koder) til å identifisere hvilke
spesifikke næringer som faller inn under tjenesteytende næringer. Alle næringer med 2-siffer NACE-kode fra 45
og videre til 99 vil da kategoriseres som tjenesteytende næringer. Se for øvrig forklaring i Faktaboks 1.

Faktaboks 1 - Om NACE næringsinndeling

Om NACE-inndelingen
Norsk økonomi kan deles inn i en rekke ulike næringsgrupper. Den vanligste inndelingen er «Standard for
Næringsgrupper», SN2007. SN2007 er utviklet for å samsvare med den felleseuropeiske standarden NACE
(Rev 2.) og benyttes typisk for statistiske formål av aktører som SSB.
Hovedformålet med standarden er å sikre at næringsgruppene er veldefinerte og at aktørene som defineres
inn under samme gruppe er likest mulig. En næringsgruppe er altså ment å skulle fange opp de viktigste
aktørene som opptrer i samme marked, når man både tar hensyn til hva som produseres og hvordan. Ulike
aktører innenfor en næringsgruppe vil derfor typisk konkurrere i de samme markedene.
I Nasjonalregnskapet brukes typisk en egen næringsinndeling, A64 (Eurostat). A64 er aggregert opp fra ulike
femsifrede NACE-næringer og representerer et mellomnivå mellom «Næringshovedområde» og «Næring».
For mer utfyllende informasjon om de ulike næringsinndelingene se www.ssb.no

De største fordelene med NACE-inndelingen av tjenester er at den svarer til målgruppen for mange
næringsspesifikke offentlige reguleringer og at den har en bred anvendelse, også på europeisk nivå. Typisk vil
konsesjoner til å levere en spesifikk tjeneste være sammenfallende med en bestemt NACE-kode, det samme
gjelder en rekke oppgaveplikter som finnes i Brønnøysundregisteret (mer om dette i kapittel 2.2.1). Ettersom
mange reguleringer er knyttet til virksomheter med en bestemt konsesjon, vil derfor mange næringsspesifikke
reguleringer indirekte være knyttet til bestemte NACE-koder. Et annet eksempel er fra Menons analyse av
omfanget av og konsekvensene for tjenestehandelen av at tjenestedirektivet skulle implementeres i norsk lov
(Menon, 2008). I dette tilfellet var det full kompatibilitet mellom NACE-koder og hvilke tjenestesektorer som falt
utenfor og innenfor direktivet.
Som det fremgår av faktaboksen kan NACE-inndelingen anvendes både på et detaljert tjenestenivå og et mer
aggregert sektornivå. For å identifisere reguleringer og gjennomføre konkurranseanalyser er det hensiktsmessig
med et mest mulig detaljert nivå. For å få oversikt over næringene og være i stand til å si noe om viktighet (se
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kapittel 2.1.3), er det imidlertid viktig at en ikke ender opp med for mange ulike næringer. Det siste taler altså
for et mer aggregert nivå. Et mye anvendt aggregeringsnivå hos SSB er det som kalles A64-nivå. Eksempler på
tjenestenæringer på dette nivået er «Film-, video- og musikkproduksjon, kringkasting», «Post og distribusjonsvirksomhet» og «Reparasjoner av datamaskiner og husholdningsvarer». 1 Basert på argumentene over velger vi
derfor A64 som det første og høyeste nivået i analysen. På dette nivået definerer vi ulike viktighetsvariable (se
kapittel 2.1.3), og vi foretar en første sortering etter størrelse og viktighet.
Som det fremkommer av kapittel 2.2.1, er en rekke reguleringer definert på femsifret NACE-nivå. Dette er det
mest detaljerte nivået, og eksempler på næringer her er «Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og
fjernsynsprogram», «Landsdekkende posttjenester» og «Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer». For å fange disse
reguleringene velger vi å gå videre til dette mer finmaskede nivået når vi skal analysere de prioriterte A64næringene. Den endelige søken etter reguleringer i trinn 2 vil derfor foregå på femsifret NACE-nivå.
Et viktig moment som er verdt å merke seg med NACE-inndelingen er at den i seg selv ikke nødvendigvis er
tilstrekkelig til å avgrense markeder og således til å analysere konkurransevirkninger av reguleringer.
Eksempelnæringene i forrige avsnitt illustrerer dette. Typisk vil markedet for tjenester ha en lokal karakter,
markedene kan omfatte aktører som kategoriseres under flere ulike NACE-inndelinger, og aktører under samme
NACE-inndeling kan konkurrere i vidt forskjellige markeder (urmaker og gullsmed, for eksempel). I de tilfellene
der dette er særlig relevant, vil det måtte fremkomme i en dypere analyse av den spesifikke reguleringen,
muligens i samtaler med interessenter (se kapittel 2.2.2).

2.1.2. Størrelse
Hvor stor og betydningsfull en næring er kan for eksempel måles ved antall ansatte og/eller verdiskaping. Disse
to målene er ofte interessante å se i sammenheng ettersom verdiskaping sett opp mot sysselsetting fanger opp
om sektoren har store overskudd og om den er kapitalintensiv. Forbrukersiden kan for eksempel måles ved
omsetningen til den bestemte tjenesten, som ofte vil være overlappende med verdiskaping og sysselsetting i
sektoren, men behøver ikke være det. For eksempel kan det være formidlingstjenester som distribuerer til mange
forbrukere, men hvor marginene er svært små og det er relativt få ansatte.
For å fange opp alle disse tre effektene har vi laget et sammensatt mål på størrelse. Vi rangerer næringer i tre
runder etter


Antall ansatte i 2014



Omsetningen i 2014



Verdiskaping (bruttoprodukt brutt ned på foretak) i 2014

For hvert av disse målene genererer vi en rang-variabel for næringen som forteller oss hvordan næringen er
rangert i forhold til de andre næringene. Til sist tar vi gjennomsnittet av disse tre rangeringsvariablene for å
danne en sammensatt rangering. Denne rangeringen vekter derfor ansatte, omsetning og verdiskaping likt. Dette
blir illustrert i Tabell 2-2 på side 16.
Disse størrelsesvariablene er dessverre ikke særlig treffsikre mål på om sektoren treffer mange og/eller sårbare
forbrukere. Det kan være at sektoren treffer få, men store forbrukergrupper, og at de heller ikke er sårbare.
Dette vil typisk være tilfellet for tjenester som hovedsakelig blir levert til bedriftssektoren (B2B-tjenester). Derfor
har vi konstruert egne mål på viktighet. Disse blir forklart i neste kapittel.

1

Se Vedlegg 1 for en fullstendig liste over alle A64 tjenestenæringer.
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2.1.3. Viktighet
Når en skal foreta en gjennomgang av alle tjenesteytende næringer, kan det være hensiktsmessig å avgrense
antall tjenestenæringer før man går videre med å identifisere faktiske reguleringer i de prioriterte næringene. Et
argument som taler for at en sektor skal bli nærmere vurdert er at en har grunn til å forvente at sektoren er
omfattet av mange reguleringer. Et annet er dersom næringen er viktigere for økonomien enn det som
fremkommer av de kvantitative indikatorene presentert i forrige kapittel. Her redegjør vi for disse to aspektene.
Typisk vil det være mest omfattende reguleringer i de systemisk viktige nettverksnæringene, i de næringene der
forbrukerinteressene er viktige, og i de næringene der man forventer en form for markedssvikt. Blant de
systemisk viktige næringene finner vi for eksempel finans, kraft og telekom. Viktige forbrukerinteresser kan enten
være i form av at det er mange forbrukere, typisk ved formidlingstjenester eller generelt store næringer, at det
er særlig sårbare forbrukere (bedrift til forbruker (B2C) heller enn bedrift til bedrift (B2B)), eller at den enkelte
tjenesteleveransen har stor økonomisk betydning/nytte for den enkelte forbruker (eksempel helsetjenester eller
undervisning). Markedssvikt kan være knyttet til stor grad av asymmetrisk informasjon, negative eksterne
virkninger eller sterkt avtagende gjennomsnittskostnader (tendenser til naturlig monopol).
For å fange opp begge disse viktighetsmålene definerer vi tre «viktighetsvariable» som vi manuelt koder for hver
sektor. Dette åpner selvsagt for bruk av skjønn, men er til gjengjeld svært transparent. Variablene vi definerer er
«Systemkritisk», «Brukerkritisk» og «Store eksternaliteter». Disse koder vi manuelt for A64-næringer, og Tabell
2-1 viser hvilke næringer som da flagges som viktige. For en fullstendig liste over alle A64-næringer, se Vedlegg
1.
Som et hjelpemiddel i den kvalitative vurdering av en nærings viktighet, benytter vi oss av en gruppering av
tjenestesektoren som Menon har utviklet i samarbeid med andre, basert på Stabell og Fjellstads (1998) typologi
over verdiskapingsformer (Menon og Econ Analyse, 2005, Menon og NIFU, 2010). Her er tjenesteytende
næringer gruppert i fem grove grupper: Problemløsere, Manuelle formidlingstjenester, Digitale formidlingstjenester, Hjelpetjenester og Opplevelsesleverandører. Se egen boks for nærmere beskrivelse av inndelingen.
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Faktaboks 2 - Menons tjenesteklassifisering

Menons tjenesteklassifisering


Problemløsere (230.000 ansatte) som skaper verdi ved å løse kunders spesifikke og komplekse
problemer. Det innebærer at leveransen fra en problemløser ofte vil være unik. Her finner vi
juridiske tjenester, spesialiserte helsetjenester, ingeniører, arkitekter, en rekke tekniske tjenester,
forretningskonsulenter og forskere. Tjenestene er kunnskapsintensive, i liten grad standardiserbare
og derfor heller ikke skalerbare. Problemløsningstjenester vil nesten alltid være kjennetegnet ved
asymmetrisk informasjon mellom kunder og leverandører.



Manuelle formidlingstjenester (480.000 ansatte) der produsentene skaper verdi ved å tilrettelegge
for kunders samhandling, for eksempel ved å transportere produkter eller passasjerer eller å drive
varehandel. Tjenestene domineres av tradisjonell varehandel og transport. Denne typen tjenester
er mindre kunnskapsintensiv enn problemløsning, den er standardiserbar og i noen grad skalerbar.
Formidlingstjenester kan ofte ha naturlig monopol-egenskaper.



Digitale formidlingstjenester (70.000 ansatte) Disse kan tilby sine tjenester gjennom digitaliserte
operasjoner. De skaper ofte verdier i nettverk der kundene er med på å drive frem innovasjon. I
denne gruppen finner vi teletjenester, bank- og forsikringstjenester, internettjenester og sosiale
nettverk. Tjenestene er mer kunnskapsintensive, de er standardiserbare og de er høyst skalerbare.
På grunn av sterke nettverkseffekter er det fare for at digital formidling genererer få, men store
vinnere («winner takes all»), og at disse da opparbeider seg markedsmakt.



Hjelpetjenester (230.000 ansatte) som skaper verdi ved å overta utførelsen av mindre spesialiserte
oppgaver for bedrifter og husholdninger. Her finner vi produsenter av kantinetjenester, eiendomsdrift, omsorgstjenester, vakthold, rengjøring, resepsjonstjenester, renovasjon og vikartjenester.
Tjenestene er mindre kunnskapsintensive, lettere å standardisere, men kun i begrenset grad
skalerbare. Hjelpetjenester er i mindre grad kjennetegnet ved markedssvikt, men i forbrukermarkeder, hvor transaksjoner er få og infrekvente, kan tjenestene være preget av informasjonsskjevheter mellom kunder og leverandører.



Opplevelsesleverandører (140.000 ansatte) er skilt ut som en særskilt gruppe fordi kultur- og
reiselivsnæringene skaper verdier på en annerledes måte enn de andre tjenestegruppene. Verdier
skapes ved å stimulere kunders følelser, sanser og åndelige opplevelser. Her finner vi hoteller og
restauranter, kunst/underholdning og kultur, skisentre, event- og selskapstjenester og lignende. På
grunn av komplementaritet mellom ulike tilbydere (for eksempel overnatting, servering og
aktivitetstilbud), kan det være gratispassasjerproblemer knyttet til kvalitet og prising.
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Denne klassifiseringen av tjenestenæringene fungerer som et innledende hjelpemiddel i å vurdere innen hvilke
tjenestesektorer det er omfattende, og potensielt konkurransehemmende, reguleringer. Hver av de fem
tjenestetypene har karakteristiske kjennetegn som gjør det enklere å vurdere hvorvidt næringen er «systemkritisk», «brukerkritisk» og/eller har «store eksternaliteter». Menon har selv benyttet inndelingen blant annet i
forbindelse med vår analyse av tjenestedirektivet, studier av innovasjon i tjenester, samt en nordisk/baltisk
kartlegging og analyse av sertifiseringsordninger for ulike tjenester. Det vil for eksempel være slik at de fleste
næringer som faller inn under digital formidling er karakterisert av nettverkseksternaliteter og betydelige faste
kostnader. Disse tjenestene vil da typisk score som systemkritiske. Hjelpetjenester på sin side vil ofte ha mindre
reguleringer ettersom det her er mindre asymmetrisk informasjon mellom leverandør og konsument. Disse
tjenestene vil da typisk heller ikke være hverken «systemkritisk», «brukerkritisk» eller ha «store eksternaliteter».

Faktaboks 3 - Diskusjon av den iterative utvikling av rammeverket

En iterativ utvikling av rammeverket
Rammeverket er utviklet iterativt, ved at eksempelstudiene er gjennomført delvis parallelt med utviklingen.
Hensikten med en slik tilnærming var å teste rammeverket på konkrete caser, for så å kunne justere
rammeverket etter hvert som vi gjorde oss erfaringer. For eksempel hadde vi først kodet «Tjenester tilknyttet
informasjonsteknologi og informasjonstjenester» som en systemviktig næring, og tok med den videre i
analysen. Det viste seg etter hvert at dette ikke var riktig. De ulike femsifrede næringene innen denne A64næringen er









Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Programmeringstjenester
Forvaltning og drift av IT-systemer
Drift av web-portaler
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
Nyhetsbyråer
Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

Vi hadde antatt at infrastruktur for internett hørte til her, men det viste seg at den infrastrukturen ligger
under «Telekommunikasjon». Vi anser derfor ikke lenger «Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og
informasjonstjenester» som en særskilt systemviktig næring.

2.1.4. Valg av casestudier
Sentralt i utviklingen av rammeverket står tre eksempelanalyser. Vi velger oss én femsifret NACE-næring fra
hver av de tre største blant de viktige A64-næringene.
Vi har redegjort for hvordan vi definerer størrelse, og på hvilke måter vi definerer viktighet. I tabellen nedenfor
har vi listet opp de A64-næringene som vi skjønnsmessig har klassifisert som enten systemkritiske, brukerkritiske,
eller vurderer å ha store eksternaliteter. Klassifiseringen er basert på kvalitative kjennetegn, der Menonkategorien har vært én faktor.
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Tabell 2-1 - En liste over de A64-næringene som flagges som viktige. Det gjelder ti av de 36 tjenestenæringene.

A64-næring
Finansieringsvirksomhet
Forsikringsvirksomhet, unntatt
offentlige trygdeordninger
Helsetjenester
Landtransport, unntatt rørtransport
Lufttransport
Pleie- og omsorgstjenester,
barnehager og SFO
Post og distribusjonsvirksomhet
Rørtransport
Telekommunikasjon
Undervisning

System- Bruker- Store
Menonkategori
kritisk
kritisk
eksternaliteter
Digitale
1
1
0
formidlingstjenester
Digitale
1
1
0
formidlingstjenester
0
1
0
Problemløsere
Manuelle
1
0
1
formidlingstjenester
Manuelle
1
0
1
formidlingstjenester
0
1
0
Hjelpetjenester
Manuelle
1
0
0
formidlingstjenester
Manuelle
1
0
1
formidlingstjenester
Digitale
1
0
0
formidlingstjenester
Manuelle
0
1
0
formidlingstjenester

Listen over alle de 36 tjenestenæringene på A64-nivå finnes i vedlegg 1. I dette avsnittet presenterer vi en rask
redegjørelse for argumentene som ligger bak hver viktige næring. Finansieringsvirksomhet er antatt viktig både
fordi finansiell ustabilitet skader makroøkonomien, men også fordi den representerer store transaksjoner for
brukerne. På grunn av store transaksjoner og forekomsten av asymmetrisk informasjon, har vi flagget brukerne
som særlig sårbare. De samme argumentene gjelder forsikringsvirksomhet. Helsetjenester er særlig viktige for
brukerne, mens land- og lufttransport både understøtter det meste av fysisk verdiskaping i Norge, men også
representerer potensielt store eksternaliteter (forurensning, kollisjoner, flystyrt og lignende). Pleie, omsorg,
barnehager og SFO er brukerviktige av samme årsaker som helse, men også fordi de tillater foreldre å stå i arbeid
selv om de har små barn. Post og distribusjon, samt rørtransport, er systemviktig av samme grunn som annen
transport, mens rørtransport representerer potensielt store eksternaliteter i forbindelse med ulykker. Telekommunikasjon er systemviktig, mens undervisning er brukerkritisk ved at det representerer store summer og
usikker avkastning langt inn i fremtiden. Et eksempel på en næring som ikke er flagget som viktig er «Reisebyråog reisearrangørvirksomhet». Vi anser ikke denne bransjen som hverken særlig systemkritisk, brukerkritisk eller
å representere store eksternaliteter.
I den videre analysen har vi – i og med at dette er et forprosjekt – valgt å legge vekk alle næringer som ikke er
flagget som viktige. Vi går derfor videre kun med de næringene som er listet i Tabell 2-1. Når rammeverket
senere benyttes til å foreta en fullstendig gjennomgang av hele tjenestesektoren, må man også inkludere disse
«mindre viktige» næringene. Et mulig alternativ er da å først undersøke de viktige næringene, for deretter å
gjennomgå de mindre viktige. For å til slutt ende opp med en prioritert rekkefølge å jobbe videre ut i fra, sorterer
vi de næringene som er flagget i Tabell 2-1 etter størrelse, slik størrelse er definert i kapittel 2.1.2. Vi får da listen
over næringer presentert i Tabell 2-2, sortert fra størst til minst.
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Tabell 2-2 - De næringene vi går videre med, prioritert fra størst til minst. «Rang X» refererer til posisjonen næringen har
når de 36 tjenestenæringene innen A64 sorteres fra størst til minst etter variabel X. «Gjsn. rang» er gjennomsnittet av de
tre «Rang X». Næringene er sortert fra størst til minst etter den gjennomsnittlige rangvariabelen.

A64-næring
Finansieringsvirksomhet
Landtransport, unntatt rørtransport
Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO
Telekommunikasjon
Helsetjenester
Forsikringsvirksomhet, unntatt offentlige
trygdeordninger
Undervisning
Post og distribusjonsvirksomhet
Lufttransport
Rørtransport

Rang
Rang
Rang
Gjsn.
omsetning ansatte verdiskaping rang
5
14
1
6,7
13
8
12
11,0
17
4
13
11,3
12
23
16
17,0
23
12
18
17,7
3
29
30
25
32

25
17
18
34
36

26
23
27
34
25

18,0
23,0
25,0
31,0
31,0

Som vi ser i tabellen er størrelsesvariabelen «Gjsn. rang» sterkt korrelert med omsetning og verdiskaping, og i
litt mindre grad korrelert med ansatte. Merk at datagrunnlaget her er alle selskap som er regnskapspliktige til
Brønnøysundregistrene i Norge, altså er omsetning særlig fra offentlige aktører utelatt. Dersom offentlige
aktører hadde vært inkludert, ville listen i store trekk ha vært uendret, med unntak av at «Undervisning» og
«Helsetjenester» hadde rykket høyere opp på listen. Offentlig sektor er utelatt av datamaterialet fordi disse
næringene av politiske årsaker er mindre konkurranseutsatt, og ikke på grunn av utilsiktede reguleringer. Således
anser vi også mulighetene for politisk gjennomslag som vesentlig lavere enn i de utvalgte næringene.
Basert på den prioriterte listen i Tabell 2-2 velger vi én eksempelnæring fra hver av de tre øverste næringene;
«Finansieringsvirksomhet», «Landtransport, unntatt rørtransport» og «Pleie- og omsorgstjenester, barnehager
og SFO». Vi har valgt å velge ut den største femsifrede NACE-næringen innen hver av disse tre A64-næringene.
Disse presenteres i kapitlene 3 til 5.

2.2. Trinn 2: Identifisere og sortere reguleringer
For hver næring plukket ut i trinn 1, vil vi i trinn 2 identifisere de reguleringene som gjelder for næringen. Dette
kan representere en betydelig utfordring sammenlignet med tradisjonelle Regulatory Impact Assessments
(RIAs), som hovedsakelig gjennomføres på nye foreslåtte reguleringer. I rammeverket har vi lagt vekt på at
fremgangsmåten skal være skjematisk og etterprøvbar. I Faktaboks 4 på side 20 diskuterer vi en alternativ
tilnærming som også kunne ha vært benyttet.
Regulatory Impact Assessments inngår i en del OECD-land som en del av forarbeidet når nye reguleringer
utarbeides. Analysen er en form for screening, og vurderer blant annet reguleringens samfunnsøkonomiske
lønnsomhet og virkning på konkurransen i markedet før reguleringen iverksettes. Når en foretar slike analyser er
det derfor klart hvordan en skal gå frem for å finne de relevante reguleringene; det er de reguleringene som er
foreslått iverksatt. Produktivitetskommisjonens første delrapport (NOU 2015:1 s. 196) skriver at «[når] det
innføres nye reguleringer, bør eventuelle konkurranse- og produktivitetshemmende effekter vurderes særskilt.»
I dag gjøres ikke dette i Norge.2 I stedet er Konkurransetilsynet høringsinstans på en rekke høringsbrev, men har
2

Den såkalte Utredningsinstruksen ble oppdatert med virkning fra 1. mars 2016. Den er blitt tydeligere på kravet om når
«statlige tiltak» skal utredes, og at de må være «velbegrunnede og gjennomtenkte». Konkurransehensyn nevnes ikke
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dermed kun den gjennomslagskraft den politiske prosessen til enhver tid tillater. Produktivitetskommisjonen
mener derfor at «det er behov for en mer systematisk gjennomgang av reguleringer som kan virke konkurransebegrensende.» Rammeverket vi her utvikler er nettopp ment å legge til rette for en slik gjennomgang. Til forskjell
fra tradisjonelle RIAs, må analytikeren da aktivt gå ut for å finne frem til potensielle konkurransehemmende
reguleringer blant alle eksisterende reguleringer. Dette leder til en sentral avveining mellom tidsbruk i
innhentingen og hensynet til finne alle relevante reguleringer.

2.2.1. Bruk av online kilder
For at prosessen med å finne frem til reguleringene av en næring skal være etterprøvbar og lett å utvide til en
full gjennomgang av tjenestesektoren, har vi valgt en skjematisk fremgangsmåte som i stor grad baserer seg på
online kilder. Valget skyldes primært tre hensyn:


Målet er at innsamlingen av reguleringer i minst mulig grad skal avhenge av områdekunnskapene til
analytikeren, slik at forprosjektet og en eventuell senere bredere gjennomgang vil komme frem til
konsistente resultater.



Et annet hensyn er tidsbruk: Det går svært raskt å samle inn kandidatreguleringer fra online kilder.



Et tredje hensyn er å redusere faren for såkalt «regulatory capture»: Om man finner frem til
kandidatreguleringer primært gjennom å intervjue markedsaktørene risikerer man å få et skjevt utvalg
reguleringer; se kapittel 2.2.2.

Ved at reguleringene er funnet frem til på en skjematisk måte, kan man presentere den fullstendige listen over
kandidatreguleringer i vedlegg til analysen (se for eksempel Vedlegg 2 for kandidatreguleringene i de tre
casestudiene presentert i denne rapporten). Slik vil analytikerens subjektive vurderinger primært spille en rolle i
prosessen med å sile ut irrelevante reguleringer, her beskrevet i kapitlene 2.2.2 og 2.2.3. Prosessen blir da mer
etterprøvbar ved at man senere kan se de valgene som ble tatt, og argumenter for hvorfor en regulering ikke ble
tatt med videre i analysen.
Vi benytter oss primært av tre online kilder:


Altinn: «Må jeg spørre om lov?» – Konkurransevridende reguleringer sammenfaller ofte med de
kravene som stilles for å opprette nye foretak innenfor en næring. Selv om det per i dag ikke finnes en
komplett oversikt over alle tillatelser som kreves for å etablere seg i ulike markeder, sammenstiller
Altinns side «Må jeg spørre om lov»3 de viktigste ordningene en må etterleve for å kunne etablere seg
innen ulike næringer. Altinn viser også hvem som er tilsynsmyndighet for de ulike kravene, og dermed
hvem man eventuelt kan intervjue for å få nærmere informasjon. På samme måte som Oppgaveregisteret, peker tjenesten på at det foreligger krav i form av lov eller forskrift som må tilfredsstilles for
å kunne opprette et foretak innen næringen.



Oppgaveregisteret til Brønnøysundregisteret. Som de selv skriver: «Oppgaveregisteret holder oversikt
over hvilke oppgaveplikter staten pålegger næringslivet, det vil si hvilke opplysninger ulike registre og
etater krever fra de næringsdrivende. Målet er å hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger, og å gi næringsliv og forvaltning tilgang til opplysninger om oppgaveplikter.»4 Oppgavepliktene
representerer en direkte konkurransebegrensende kostnad i seg selv, men enda viktigere viser

eksplisitt. Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltakutredningsinstruksen/id2476518/, hentet 26.02.16
3 https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/Ma-jeg-sporre-om-lov/
4 https://w2.brreg.no/oppgaveregisteret/
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dokumentasjonskravet at det foreligger underliggende krav som må dokumenteres oppfylt. Oppgaveregisteret vil derfor hovedsakelig indikere at en vil finne forskrifter som stiller krav til bedriftene. For
bankvirksomhet er det for eksempel den første oppgaven «COREP Kapitaldekningsoppgave etter Basel
II», som viser at det foreligger et krav i forskrifts form om tilstrekkelig kapitaldekning når man driver
bankvirksomhet.


Lovdata – samler blant annet alle dommer, lover og forskrifter. Om man ikke allerede sitter på
kunnskaper om hvilke lover og forskrifter som er de viktige, kan disse kildene være vanskelige å
navigere. Et søk i lovdata etter for eksempel «banker» gir veldig mange treff. Lovdata har derfor en Proløsning hvor man betaler for å blant annet få tilgang til Lovdataredaksjonens katalogisering av kildene i
ulike «Rettsområder». Et slikt rettsområde er for eksempel «Banker». Da får man opp alle lover,
dommer og forskrifter som redaksjonen mener er relevant for bankvirksomhet. Dette letter søket etter
reguleringer betydelig. Vi har likevel erfart at ikke alle relevante forskrifter er merket med riktig
rettsområde. For eksempel er Forskrift om barnehagelån fra Husbanken ikke merket med rettsområde
barnehage, men kommer opp i et vanlig søk på lovdata etter «barnehager». Her må en derfor forsøke
begge fremgangsmåter.

I tillegg til disse kildene finnes også regelhjelp.no. Regelhjelp.no hjelper aktører å navigere i HMS-regelverket. Vi
har ikke benyttet denne siden i dette prosjektet ettersom HMS-regelverket i stor grad er sektorovergripende, og
vi har fokusert på sektorspesifikke reguleringer. Regelhjelp.no inngår således ikke i rammeverket vi utvikler her.
I tillegg til disse kildene for å generere listen over kandidatreguleringer, har vi funnet at Europalov.no er en nyttig
kilde i de situasjonene der EU-regler er særlig relevante. Siden følger de EU-reglene som er relevante for norsk
rett gjennom behandlingsprosessen i EU, og presenterer forordningen på ulike språk, i tillegg til også å presentere
korte sammendrag.
Vi sitter da igjen med en fyldig liste over hva som kreves for å opprette et foretak innen den enkelte næring, hva
som kreves for å kunne operere og tilby enkelte tjenester og hvilke reguleringer som gjelder for sektoren
generelt. Se Vedlegg 2 for lister over de reguleringene vi har funnet frem til for hvert av de tre casestudiene vi
gjennomfører.
Den største svakheten ved metodikken, som diskutert i kapittel 2.1.1, er at vi risikerer at ikke metoden fanger
opp reguleringer som styrer adgangen til spesifikke markeder der disse ikke sammenfaller eksakt med NACEinndelingen. Et eksempel på dette dukket opp i en innledende fase i arbeidet med denne rapporten. Som
beskrevet i Faktaboks 3 på side 14, hadde vi først flagget tjenester til IT-sektoren som en næring å jobbe videre
med. Den ble senere forkastet, da vi oppdaget at vi hadde misforstått hvilke næringer som inngikk i gruppen. I
diskusjonen med ulike aktører i IT-konsulentnæringen, kom det frem at de mener de offentlige anskaffelsesreglene er til hinder for god konkurranse. Blant annet mener Abelia at kvalifikasjonskravene ofte utformes slik at
de favoriserer store aktører og stenger ute de små, samt at innkjøperen i for stor grad spesifiserer kravet til
løsning i stedet for å la aktørene også konkurrere på kvalitet.5 Offentlige anskaffelsesregler – og praktiseringen
av disse – representerer således reguleringer som styrer adgangen til spesifikke markeder (her: levere ITprosjekter til offentlig sektor), men som ikke sammenfaller med den relevante NACE-koden. Slike reguleringer er
man i stor grad avhengig av å fange opp i dialog med næringsaktørene. Se for øvrig diskusjonen i Faktaboks 4 på
side 20.

5

http://abelia.no/offentlige-anskaffelser/abelia-lager-plattform-for-bedre-offentlige-innkjoep-article2925-392.html, hentet
25.02.2016
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2.2.2. Intervjue interessenter
Som nevnt, kan det hende at ikke alle reguleringer er fanget opp, og det kan hende en har fanget opp en del
irrelevante reguleringer. Det neste skrittet blir da å intervjue interessenter (stakeholders) i markedet, både for å
eventuelt fange opp ytterligere reguleringer, men også for å bedre forstå hvordan de identifiserte reguleringene
fungerer, og for å få et bilde av hvilke reguleringer interessentene oppfatter som konkurransebegrensende.
Interessentene kan gjerne deles inn i fem grupper: Aktører som er etablert i Norge, aktører som kun er etablert
i utlandet, potensielle nyetablerere (norske eller utenlandske), kunder og myndighetsorganer.
Det er relativt enkelt å intervjue etablerte aktører i Norge, en kan for eksempel henvende seg til bransjeorganisasjoner. En første bekymring her er at bransjeorganisasjonene muligens vil være mest klar over de direkte
kostnadene ved reguleringen (slik som rapporteringskostnader), mens de indirekte kostnadene (gale insentiver,
bransjevridninger og lignende) ofte er langt større – bare mindre synlige.
Videre er det i prinsippet mulig å intervjue utenlandske aktører som kunne tenkes å etablere seg i Norge, særlig
dersom de er etablert i et av våre naboland. En kan da spørre dem hvorfor de ikke er etablert i Norge. Dette kan
bli meget kostbart, og en er ikke sikret gode svar.
Når det gjelder kundene, avhenger hensiktsmessigheten ved intervjuer litt av hvilket marked en studerer.
Dersom markedet er B2C, er gruppen av konsumenter stor og lite organisert, og umulig å intervjue i sin helhet.
Det mest hensiktsmessige er da å velge seg ut en representant for gruppen, muligens er Forbrukerrådet en
naturlig kandidat. Om man i stedet ser på et B2B-marked, vil det igjen være mulig å intervjue de bransjeorganisasjonene som representerer de største/fleste kundene i markedet, eventuelt å ta kontakt med enkeltkunder.
Den gruppen det er vanskeligst å få intervjuet er gruppen av potensielle nyetablerere. Analytikeren kan vanskelig
vite hvem de er, ofte er de ikke en gang selv klar over at de kunne ha vært tilstede i et marked om bare
reguleringene hadde lagt til rette for det. Dette kan innebære at en får et svært skjevt inntrykk av reguleringsbarrierene. En kan vanskelig kreve at etablerte aktører i det norske markedet i dag skal tale ukjente potensielle
konkurrenters sak.
Den interessekonflikten etablerte aktører representerer, og at de foreløpig uetablerte vanskelig kan intervjues,
fordrer at man i en slik intervjutilnærming må være varsom for ikke å feilaktig slutte at det ikke eksisterer
konkurransebegrensende reguleringer, kun fordi etablerte aktører ikke er opptatt av dem. En måte å redusere
faren for slike type 1-feil på, er å også intervjue myndighetsorganer. Myndighetene er satt til å forvalte
samfunnets interesser, og vil derfor i mindre grad tale de etablerte aktørenes sak. Relevante myndighetsorganer
er regeleieren (det relevante fagdepartement) og regulatoren (ulike tilsyn), i tillegg til at Konkurransetilsynet
besitter sektorovergripende kompetanse i konkurransespørsmål. I samtale med regulerende myndighet må man
imidlertid ta høyde for at myndighetene kan ha sin egen agenda i form at av at det er de som har utformet
regelverket, og at forslag til endringer i regelverket således kan ansees som kritikk av deres tidligere arbeid.
Som det fremgår av faktaboksen under, har vi, i arbeidet med de ulike casestudiene, gjort oss ulike erfaringer
med hensyn til viktigheten av å intervjue interessenter. Både for «godstransport på vei» og for «barnehager»,
opplevde vi at den skjematiske fremgangsmåten fant de rette reguleringene, og at en analytiker uten særlig
bransjekunnskap klarte å flagge de relevante konkurransebegrensende reguleringene. Når det gjelder bank,
opplevde vi at metoden identifiserte svært mange reguleringer, at reguleringene og lovverket generelt fremstår
svært komplekst, og at det var vanskelig å identifisere reguleringene med særlig konkurransebegrensende
effekter. For banknæringen var en derfor i større grad avhengig av områdekunnskap og bransjeaktørenes
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innsikter og erfaringer. Det at nytteverdien til de ulike kildene varierer etter kompleksiteten i næringen en
studerer, er en nyttig erfaring å ha med seg inn i et større hovedprosjekt.
Det må anføres at vi i liten grad har fanget opp reguleringer som befinner seg lenger «ned» i regelhierarkiet enn
forskrifter – så som instrukser, retningslinjer, veiledninger og lignende. Likevel har vi ikke opplevd for noen av de
tre casestudiene at de intervjuede aktørene (hverken bedrifter i næringen, bransjeorganisasjoner eller de
relevante markedsavdelingene i Konkurransetilsynet) brakte på banen reguleringer vi ikke alt hadde fanget opp
ved bruk av de online kildene. Selv om vi kun har utført tre casestudier, tyder dette på at den valgte metodikken
i stor grad leverer de relevante reguleringene, og at analytikerens jobb i dette trinnet primært blir å sile vekk de
minst konkurransebegrensende blant disse reguleringene.

Faktaboks 4 - En alternativ tilnærming: Bottom-up

En alternativ tilnærming for å identifisere reguleringer
Vi har valgt en tilnærming som kan karakteriseres som «top down». Denne er lett å automatisere/repetere,
og svært transparent. Analytikerens skjønn spiller primært en rolle i utvelgelsen av de mest relevante
reguleringene fra en liste som dekker alle reguleringene av næringen.
En alternativ tilnærming til problemet er å først intervjue markedsaktører og tredjeparter om hva de
opplever som konkurransebegrensende. Dette kan da karakteriseres som mer «bottom up». (Eventuelt kan
man også overlate valget av næringer å studere til en slik «bottom up» tipstilnærming.) Denne tilnærmingen vil formodentlig føre analytikeren mer rett på målet, og man er i større grad i stand til å fange
opp reguleringer som begrenser adgangen til spesifikke markeder, jamfør diskusjonen nederst i kapittel
2.2.1. Vi oppfatter imidlertid denne tilnærmingen som mer vilkårlig, mindre transparent, og frykter at en
kan gå glipp av relevante reguleringer. I tillegg fremstår dette svært tidkrevende å skulle basere alle
næringsstudiene på slike intervjuer.
Gjennom samtaler med bransjeaktører og de ulike markedsavdelingene i Konkurransetilsynet, får vi

2.2.3. OECDs sjekkliste: Siling for konkurransebegrensende effekter
Etter å ha samlet inn reguleringer og intervjuet interessenter, sitter en igjen med en liste over reguleringer
(forskrifter og lover) som er relevante for næringen. For å vurdere hvorvidt en regulering potensielt er
konkurransebegrensende, anbefaler OECD å ta utgangspunkt i sjekklisten her presentert i Faktaboks 5. OECD
(2011) skriver at dypere analyse av reguleringen er nødvendig dersom reguleringen tilfredsstiller minst ett av
punktene i sjekklisten.
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Faktaboks 5 - OECDs konkurransesjekkliste

OECDs konkurransesjekkliste
OECD anbefaler at en regulering utsettes for en dypere analyse dersom reguleringen flagges på ett eller flere
av punktene A) til D) under.
(A) Begrenser antallet eller bredden i utvalget av tilbydere
Dette er sannsynlig dersom reguleringen:
1.

Gir eksklusive rettigheter til å tilby en vare eller tjeneste

2.

Etablerer en lisens, tillatelse eller konsesjon for å kunne operere

3.

Begrenser noen tilbyderes anledning til å tilby varen eller tjenesten

4.

I betydelig grad hever kostnaden ved å etablere seg i eller trekke seg ut av markedet

5.

Skaper geografiske barrierer som hindrer bedriftenes mulighet til å produsere, kjøpe
arbeidskraft eller investere kapital

(B) Begrenser tilbydernes muligheter til å konkurrere
Dette er sannsynlig dersom reguleringen
1.

Begrenser selgerens mulighet til å prise varen eller tjenesten

2.

Begrenser tilbyderens muligheter til å markedsføre varen eller tjenesten

3.

Setter kvalitetsstandarder som er til fordel for noen tilbydere, eller er over kvalitetsnivået
noen velinformerte kunder ville ha valgt

4.

I betydelig grad øker produksjonskostnaden for noen tilbydere relativt til andre

(C) Reduserer tilbydernes insentiver til å konkurrere
Dette er sannsynlig dersom reguleringen
1.

Oppretter eller legitimerer selv- eller koregulering

2.

Krever eller oppfordrer til at informasjon om priser, produksjonsvolum eller salg publiseres

3.

Unndrar enkelte næringer eller tilbydere fra den generelle konkurranselovgivningen

(D) Begrenser konsumentenes informasjonstilgang og valgmuligheter
Dette er sannsynlig dersom reguleringen
1.

Begrenser forbrukernes muligheter til å velge hvem de vil kjøpe fra

2.

Reduserer forbrukernes mobilitet mellom tilbydere ved å øke byttekostnadene

3.

Fundamentalt endrer informasjonen som kreves for å kunne foreta gode forbrukervalg
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En risikerer at en ved denne sjekklisten flagger uhensiktsmessig mange reguleringer for dypere analyse. Det vil i
så fall være ressurskrevende. For å bøte på dette anbefaler vi, dersom listen over relevante reguleringer er særlig
lang, å gjennomføre en ytterligere siling før en går videre til en dypere konkurranseanalyse. I dette trinnet kan
det derfor også være hensiktsmessig å vurdere hvor sannsynlig det er at reguleringen kan endres om det skulle
vise seg at den har konkurransebegrensende virkninger. Det kan i mange tilfeller være viktig å påvise at det
eksisterer konkurransebegrensende reguleringer selv om de ikke skulle være mulige å endre, men det vil
innebære dårlig ressursbruk å foreta dype analyser av slike reguleringer. Et slikt ekstra silingsskritt er helt i tråd
med OECDs praksis på området, for eksempel i den brede gjennomgangen de foretok av greske reguleringer
(OECD, 2013). Der lot OECD være å analysere i dybden blant annet de reguleringene som «var resultatet av
fullstendig transponering av EU-lov til gresk lov, altså uten modifisering», de som hadde som formål «å sikre
forbrukernes sikkerhet» (slik som sporbarhet av kjøttprodukter) og de som hadde sitt opphav i sosialpolitikk (s.
236).
Slik vi har endt opp med å praktisere det i de tre casestudiene, er at vi flagger reguleringene i henhold til
sjekklisten, og beskriver dem kort før vi «lukker» saken. Vår erfaring er at en som regel må lese ordlyden i
forskriften for å oppdage i hvilke tilfeller det er snakk om EU-forordninger, med mindre en besitter særlig
områdekunnskap på forhånd. Da er en ofte godt stilt til å beskrive reguleringen og dens virkninger, uten å måtte
gjennomføre en dypere analyse. Disse reguleringene får da en slags mellomstatus – de er verken utelatt
fullstendig (slik en rekke av reguleringene listet opp i Vedlegg 2) eller analysert grundig.

2.3. Trinn 3: Konkurranseanalyse av de prioriterte reguleringene
Det siste trinnet er å foreta en dypere konkurranseanalyse av de identifiserte reguleringene fra trinn 1 som en i
trinn 2 vurderte at det er hensiktsmessig å gå videre med. Da må en først forstå formålet med reguleringen – hva
den forsøker å oppnå. Videre må en, for å kunne forstå hvordan reguleringen virker inn på konkurransen, også
forstå hvilke andre konkurransebarrierer som eksisterer i markedet. Dette gjelder både de naturlige (for
eksempel store oppstartskostnader), men også de som skyldes andre reguleringer. Behovet for å se reguleringer
i sammenheng fremgår tydelig av både barnehageeksemplet og eksempelstudien av godstransport på vei. Når
det gjelder barnehager, er det målkonflikter mellom de ulike reguleringene (lav foreldrebetaling og full dekning),
noe som skaper behov for ytterligere reguleringer. Til sammen virker disse konkurransebegrensende, og
målsetningene kan kanskje nås på andre måter. Tilsvarende er det flere reguleringer av godstransport på vei med
samme målsetning (trygge norske lønns- og arbeidsvilkår), der nye reguleringer som har kommet til (allmenngjøring av tariffavtale) gjør at eksisterende reguleringer (begrensninger i kabotasjeadgangen) kan liberaliseres.
For å sikre sammenlignbarhet med studier i andre OECD-land ligger rammeverket her tett opptil OECD (2011)
kapittel 5 og OECD (2015) kapitlene 4 og 6. Videre er de konkrete forslagene inspirert av praksis på området, for
eksempel dokumentert i OECDs gjennomgang av greske reguleringsbarrierer (OECD, 2013).

2.3.1. OECDs Competition Assessment toolkit
OECD (2011) lister i kapittel 5 opp syv spørsmål en kan ta utgangspunkt i når en gjennomfører en konkurranseanalyse. Disse er i hovedsak konkretiseringer av de generelle momentene beskrevet i kapittel 1.1. Vi leser
spørsmål 1 og 2 som sammenstillinger av reguleringenes direkte virkninger, gjennom for eksempel å øke
kostnadene ved å operere i markedet, eller ved å øke etableringskostnadene. Spørsmålene 3 til 7 tar for seg de
økonomiske konsekvensene av de direkte effektene fra spørsmål 1 og 2. Spørsmålene bør brukes aktivt av
analytikeren når analysen utføres, men på grunn av sin utforming egner de seg i liten grad som et absolutt krav
til hvordan analysen bør presenteres. Spørsmålene OECD anbefaler å ta utgangspunkt i er:
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1. Effekten på etablerte aktører i markedet
Påfører reguleringen de etablerte aktørene kostnader? Er disse kostnadene jevnt fordelt over aktørene, eller
rammer de skjevt? I tilfelle så skjevt at de påvirker konkurransen aktørene mellom? Her er det altså relevant å
forstå om kostnadene er faste eller variable og hvordan de avhenger av størrelse og egenskaper ved aktørene.
Videre må en forstå om reguleringen påvirker aktørenes insentiver til å trekke seg ut av markedet. Både for sterke
og for svake insentiver til å trekke seg ut er skadelig for konkurransen. Til sist må en vurdere om reguleringen
legger til rette for konkurransehemmende adferd fra de etablerte aktørenes side, jamfør eksemplet med
prissammenligningsportaler.
2. Effekten på nyetableringer
Vil reguleringen begrense muligheten for nyetableringer i bransjen? Dette kan for eksempel skje enten gjennom
krav om konsesjoner og tillatelser, eller ved at reguleringen øker etableringskostnadene.
3. Effekten på priser og produksjon
Her systematiserer en vurderingene fra 1 og 2 for å forstå gjennom hvilke kanaler reguleringen kan lede til økt
pris og redusert produksjon i det aktuelle markedet. Dersom reguleringen begrenser antall nyetableringer skaper
det større rom for å utøve markedsmakt, og dermed økte priser. Om reguleringen legger til rette for konkurransehemmende adferd fra aktørenes side, vil også det kunne lede til økte priser. Det er viktig å huske på at dersom
reguleringen påfører aktørene økte kostnader vil det (over tid) lede til økte priser til forbrukerne, selv uten at
det har opphav i konkurransebegrensende effekter. Det er kun prisøkningen utover den direkte overveltingen av
økte kostnader som kan skyldes konkurransebegrensende virkninger.
4. Effekten på kvalitet og utvalg
Med mindre en kun stenger ute direkte skadelige produkter, vil redusert vareutvalg som hovedregel innebære
redusert konsumentvelferd. Selv i de tilfeller der en innfører kvalitetsstandarder som hever gjennomsnittskvaliteten kan samlet velferd reduseres, så lenge det var tilfelle at de som tidligere kjøpte lav kvalitet gjorde det
etter bevisst å ha veiet redusert kvalitet opp mot redusert pris.
5. Effekten på innovasjon
Dersom reguleringen svekker insentivet til nyetablerere og leder til at etablerte aktører trekker seg ut, kan det
svekke de gjenværende aktørenes insentiver til å innovere. Dette kan for eksempel være tilfeller der eksisterende
aktører unntas når nye krav til produksjonsmetoder innføres, eller der handel på tvers av regioner forbys. Se
boks nedenfor for en egen diskusjon om reguleringer og teknologisk innovasjon.
6. Effekten på vekst
Reguleringskostnader som rammer etablerte aktører eller svekker insentivet til å etablere seg kan også over tid
svekke den økonomiske veksten.
7. Effekten på tilstøtende markeder
Til sist må en vurdere i hvilken grad konsekvensene av reguleringen også vil påvirke tilstøtende markeder, både
oppstrøms og nedstrøms. En risikerer å undervurdere konsekvensene av de konkurransebegrensende virkningene om en ikke også fanger opp effekten på de tilstøtende markedene. OECD (2011) påpeker at dersom det
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ser ut til at det også er betydelige effekter på tilstøtende markeder, bør en også for disse markedene foreta en
full gjennomgang av punktene 1-6 over.

Faktaboks 6 - Reguleringer og teknologisk innovasjon

Reguleringer og teknologisk innovasjon

Med teknologisk utvikling og innovasjon åpnes det stadig for nye måter å formidle og levere tjenester.
Utviklingen av online matching-plattformer mellom tjenesteleverandører og kunder har for eksempel dannet
grunnlaget for fremveksten av den såkalte delingsøkonomien. Nye måter å formidle lån, transport, overnatting
med mer har gjort det mulig for nye aktører å konkurrere med de etablerte bank-, taxi- og hotellnæringene.
Når innovasjon muliggjør nye formidlings- og leveringsmetoder kan eksisterende reguleringer både stimulere til
og forhindre innovative nyetableringer. På den ene siden vil reguleringer som fordyrer det eksisterende
tjenestetilbudet stimulere til innovative nyetableringer. På den andre side vil reguleringer som fordyrer eller til
og med forbyr nye innovative aktører, motvirke nyetableringer, og dermed hemme konkurransen.
Hvorvidt det er negativt eller positivt at innovative nyetableringer stimuleres eller hemmes avhenger av om
innovasjonen kun er en omgåelse av en hensiktsmessig regulering, eller om innovasjonen innebærer en
alternativ løsning på problemet den gjeldende reguleringen er rettet mot. Dersom innovasjonen i praksis gjør
reguleringer overflødig, ved å løse det underliggende problemet på en alternativ måte, er det gunstig om
reguleringene stimulerer til innovative nyetableringer. Tilsvarende vil det være ugunstig om reguleringene
motvirker nyetableringer. For å få til dette er det viktig at man etterstreber teknologinøytrale reguleringer som
retter seg mot den underliggende årsaken til problemet.
I praksis er det vanskelig å finne tydelige skiller mellom innovasjoner som omgår regulering og som gjør
regulering overflødig. Grunnen er at begge elementene typisk vil være til stede samtidig. Dette kommer for
eksempel frem av diskusjonene rundt persontransporttjenesten Uber. Uber omgår (foreløpig) gjeldende krav
som taxi-løyve. Motstanderne mener Uber gjør dette uten å bidra med noe nytt og nyttig. Løyvekravet er blant
annet ment å sikre forbrukerne mot useriøse aktører, og å redusere problemet knyttet til asymmetrisk
informasjon mellom sjåfør og passasjer. Samtidig hevder tilhengerne at Uber reduserer behovet for et
løyvesystem ved at forbrukerne får tilgang til å evaluere og se andres evaluering av de ulike sjåførene.
Et annet eksempel på innovasjon i regulerte tjenester er hvordan høyere rentemarginer og teknologisk utvikling
har bidratt til fremveksten av alternative og mindre regulerte plattformer for låneformidling, som i peer-to-peer
markedet (P2P-markedet). Dette markedet har hatt spesielt kraftig vekst i Storbritannia og konkurrerer delvis
med det regulerte bankmarkedet. Aktører i P2P-markedet matcher sparere med låntakere, og lar de som låner
ut penger, spre pengene utover mange lånekunder (diversifisere), uten banker som mellommenn. Ettersom
utlånene er egenkapitalfinansierte fjerner disse aktørene behovet for kapitalkrav, som skal sikre verdien på
bankinnskudd. Det er derfor isolert sett gunstig at eksisterende bankregulering har stimulert fremveksten av
P2P-aktører. Samtidig risikerer man at vekst i P2P-markedet kan føre til finansiell ustabilitet. Sentralbanken får
mindre innflytelse over markedsrenten, og det blir vanskeligere å drive en motsyklisk kreditt-politikk uten å ha
politiske verktøy rettet inn mot aktiviteten i P2P-markedet direkte.
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2.3.2. Kvalitativ eller kvantitativ studie?
Det raskeste, enkleste og mest realistiske er å foreta en kvalitativ gjennomgang av hver flagget regulering. En
arbeider seg da gjennom punktene 1 til 7 over, og skriver ut en resonnerende tekst der en eventuelt kan gjøre et
forsøk på å si noe enkelt om størrelsen på effektene. OECD (2015) bemerker at selv om en slik kvalitativ
tilnærming kan anklages for å være vilkårlig, er den – så fremt alle argumentene tydelig fremkommer – i alle fall
transparent.
Kvantitative analyser er data- og tidkrevende, og mindre transparente. De gir likevel analysen mer troverdighet,
og tillater en mer presis sammenligning av kostnader og gevinster. Menon har, i likhet med OECD (2015), erfart
at troverdigheten til empiriske analyser hviler på en god forståelse av hvordan datamaterialet en benytter er
samlet inn, og hva de ulike datapunktene faktisk måler. Det å opparbeide seg slik forståelse i hver situasjon er en
svært kostbar affære, og vil antakelig kun være hensiktsmessig å gjennomføre på et fåtall av alle norske
tjenestereguleringer. I likhet med hvordan OECD (2013) foretok gjennomgangen av de greske reguleringene, kan
en da benytte den kvalitative vurderingen som en ytterligere silingsmekanisme: I Hellas-rapporten samlet OECD
kun inn data for å foreta kvantitative vurderinger der det var «oppnåelig og hensiktsmessig for analysen» (s. 238).
I dette forprosjektet er det ikke satt av tid til kvantitative studier.
OECD (2015) argumenterer uansett for at dersom en velger en kvantitativ studie, er det viktig å holde analysene
på et enkelt nivå. Kompliserte økonometriske studier vil ofte være svært lite transparente for politiske
beslutningstakere og kan derfor ende opp med å bli tillagt lite vekt. Et av forslagene fra OECD (2015) er å
sammenligne prisnivået i markeder med og uten konkurranse. Andre enkle indikatorer en kan benytte i slike
(enkle) kvantitative studier er ulike konsentrasjonsmål og marginer (begge benyttet i Hellasstudien).

2.3.3. Vurdere alternative reguleringer
Når en slik analyse er sluttført, har en dannet seg et godt bilde av hvor store de konkurransebegrensende
effektene av reguleringen er, og hvordan og hvorfor de oppstår. En bør da forsøke å foreslå alternative
reguleringer som reduserer de konkurransebegrensende effektene uten at det går på bekostning av
måloppnåelse. For å vurdere hvorvidt disse er mindre konkurransebegrensende, bør det gjennomføres separate
konkurranseanalyser av de foreslåtte alternativene, så langt det er hensiktsmessig.
Om en klarer å foreslå flere alternative reguleringer, bør disse rangeres fra minst til mest konkurransebegrensende. Dersom det minst konkurransebegrensende blant de foreslåtte alternativene er mindre
konkurransebegrensende enn den eksisterende reguleringen, bør en foreslå å endre reguleringen så fremt det
ikke er andre kostnader ved alternativet som ikke er fanget opp i denne analysen.

2.3.4. Dette forprosjektet
Eksempelstudiene i dette forprosjektet er primært ment å konkretisere og belyse rammeverket som er utviklet.
Fokus i prosjektet har derfor vært på selve rammeverket. Vi har utviklet en operasjonell næringsinndeling som
sammenfaller med reguleringenes definerte virkeområde. Videre har vi funnet frem til ulike online kilder som
genererer fyldige lister over reguleringer av de utvalgte næringene, og inntrykket fra eksempelstudiene er at
listene er svært uttømmende. Vår erfaring fra arbeidet med eksempelstudiene er derfor at rammeverket er godt
egnet til å identifisere konkurransebegrensende reguleringer i viktige sektorer.
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Konkurranseanalysene i dette forprosjektet gjennomføres på et relativt overfladisk nivå. Fremstillingen og
analyseformen er inspirert av eksempler fra OECDs Hellasstudie. For hvert eksempel flagger vi de identifiserte
konkurransebegrensende reguleringene, og vurderer deres effekt på konkurransen. Det er ikke rom for
kvantitative studier, og vi har i begrenset grad innhentet kvantitative data. Konkurranseanalysene må derfor sees
på som eksempler og smakebiter på hva som kan gjennomføres i et større prosjekt. Dette gjelder særlig
spørsmålet om geografisk eller produktmessig markedsavgrensning, som vi ikke berører i det hele tatt i våre
eksempelstudier. Slike avgrensninger er selvsagt nødvendig å adressere i forkant av fullskala konkurranseanalyser.
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3.

Case 1: Barnehager

Pleie, omsorg, barnehager og SFO er den tredje største blant de næringene vi har utpekt som viktige. Blant
disse er barnehager den suverent største enkeltnæringen. Barnehagesektoren er gjennomregulert, med krav
om godkjenning for opprettelse, makspris, kvalitetsgulv og koordinert opptaksprosess. Vi vurderer at
maksprisen, og det vi samlet sett omtaler som «kvalitetskravene», fremstår forholdsmessige. Vi stiller
imidlertid spørsmål ved om ikke utdeling av godkjenning praktiseres for strengt.

3.1. Hvordan fant vi dette caset?
Som det fremgår av Tabell 2-1Feil! Fant ikke referansekilden. på side 15, har vi vurdert at «Pleie- og
omsorgstjenester, barnehager og SFO» er en brukerkritisk næring. Dette gjelder både fordi pleie og omsorg er
avgjørende for mottakerne, men også fordi barnehager og SFO bidrar til at foreldre kan stå i full jobb. Dette er
således en næring der vi forventer en del reguleringer av hensyn til kvalitet, tilgjengelighet og sikkerhet for
brukerne, men også en næring der styrket konkurranse vil ha gevinster utover det som reflekteres i de
kvantitative størrelsesvariablene vi har valgt.
Som forklart i kapittel 2.1.4, har vi valgt å ta for oss den største femsifrede NACE-næringen innen hver av de tre
A64-næringene vi har gått videre med. Som det fremgår av Tabell 3-1 under, er «Barnehager» den desidert
største næringen innen «Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO». Vi har derfor valgt ut barnehager som
eksempelstudie nummer en.

Tabell 3-1 - Femsifrede NACE-næringer innen "Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og SFO". «Rang X» refererer til
posisjonen næringen har når de 440 femsifrede tjenestenæringene sorteres fra størst til minst etter variabel X. «Gjsn.
rang» er gjennomsnittet av de tre «Rang X». Næringene er sortert fra størst til minst etter den gjennomsnittlige
rangvariabelen.

Femsifrede NACE-næring

Rang

Rang

Rang

Gjsn.

Omsetning

Ansatte

Verdiskaping

Rang

Hjelpetjenester

45

4

12

20,3

Hjelpetjenester

123

38

79

80,0

Hjelpetjenester

160

35

91

95,3

Hjelpetjenester

84

86

184

118,0

Problemløsere

168

84

115

122,3

Varig tilrettelagt arbeid

Hjelpetjenester

181

88

125

131,3

Hjemmehjelp

Hjelpetjenester

251

75

162

162,7

Hjelpetjenester

279

146

201

208,7

Hjelpetjenester

248

182

215

215,0

Hjelpetjenester

236

166

247

216,3

Barnehager
Arbeidstrening for ordinært
arbeidsmarked
Somatiske sykehjem
Sosiale
velferdsorganisasjoner
Institusjoner innen barneog ungdomsvern

Avlastningsboliger/institusjoner
Asylmottak
Andre sosialtjenester uten
botilbud
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Bofellesskap for eldre og
funksjonshemmede med

Hjelpetjenester

311

219,5

233

254,5

Hjelpetjenester

333

246

276

285,0

Problemløsere

329

264

285

292,7

Problemløsere

318

274

287

293,0

Problemløsere

344

273

307

308,0

Opplevelser

355

266

303

308,0

Problemløsere

352

298

308

319,3

Hjelpetjenester

339

311

309

319,7

Hjelpetjenester

369

301

337

335,7

Opplevelser

410

390

399

399,7

Skolefritidsordninger

Hjelpetjenester

418

385,5

407

403,5

Eldresentre

Hjelpetjenester

413

409

403

408,3

Barneboliger

Hjelpetjenester

421

402,5

412

411,8

Hjelpetjenester

416

405

415

412,0

Hjelpetjenester

435

423,5

428

428,8

Problemløsere

433

433,5

426

430,8

fast tilknyttet personell hele
døgnet
Omsorgsinstitusjoner ellers
Sosialtjenester for
rusmiddelmisbrukere uten
botilbud
Barneverntjenester
Omsorgsinstitusjoner for
rusmiddelmisbrukere
Dagsentra/aktivitetssentra
for eldre og
funksjonshemmede
Familieverntjenester
Bofellesskap for psykisk
utviklingshemmede
Aldershjem
Fritidsklubber for barn og
ungdom

Bofellesskap for eldre og
funksjonshemmede med
fast tilknyttet personell
deler av døgnet
Barneparker og
dagmammaer
Psykiatriske sykehjem

3.2. Hvordan identifiserte vi reguleringene?
For å komme frem til kandidatreguleringer av barnehagemarkedet, benyttet vi oss av de online kildene beskrevet
i kapittel 2.2.1. For barnehager fant vi kun oppgaven til Skatteetaten for «pass og stell av barn» i Oppgaveregisteret. Denne oppgaven sikrer at foreldre får skattefradrag for utlegg til barnepass. Ellers er det lover og
forskrifter fra Lovdata som er relevante. Se Vedlegg 2 for den fullstendige listen. Videre har vi snakket med
Markedsavdelingen for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Kunnskapsbarnehagen Espira, samt direktør Espen Rokkan i juridisk
avdeling i Private barnehagers landsforbund (PBL). Inntrykket vårt etter disse samtalene er at metodikken har
fanget alle relevante reguleringer på området. Likevel var det nyttig å diskutere med interessenter for å oppklare
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enkelte misforståelser. Reguleringene på barnehageområdet er såpass kjent gjennom media, og såpass ikketekniske at analytikere uten særlig bransjekunnskap kan forstå hvordan de fungerer.

3.3. Kort om barnehagemarkedet
Rundt halvparten av alle barnehager i Norge er kommunale. Siden 2001 har antallet private barnehageforetak
kun økt med rundt 10 prosent. Antallet sysselsatte har samtidig økt med rundt 150 prosent. Siden midten av
2000-tallet har antallet nyetableringer i barnehagesektoren falt betraktelig.
Barenehagemarkedet i Norge kjennetegnes av en stor offentlig tilstedeværelse. Som det fremkommer av Figur
3-1 under har kommunen eid rundt halvparten av alle barnehager siden 2001.

8 000i antall private og offentlige barnehageforetak. Kilde: SSB 2016
Figur 3-1: Utvikling
7 000

Antall barnehager

6 000

5 000
4 000
3 000
2 000

1 000
-

2001
Privat
2 798
Kommune
2 895
Fylkeskommune/stat 83

2002
2 902
2 872
71

2003
3 013
2 818
93

2004
3 182
2 768
85

2005
3 420
2 781
77

2006
3 535
2 821
80

2007
3 616
2 938
68

2008
3 623
3 028
54

2009
3 579
3 065
31

2010
3 533
3 022
24

2011
3 469
2 980
20

2012
3 411
2 969
17

2013
3 341
2 939
16

2014
3 312
2 886
7

Andelen private barnehageforetak økte noe i forbindelse med innføringen av full barnehagedekning i 2005, men
har siden falt tilbake. Noen interessante utviklingstrekk for de private barnehageaktørene vises i Figur 3-2 under.

Figur 3-2: Utvikling i antall foretak og sysselsatte. Indeks 2001=100 (figur til venstre). Antall nyetableringer og netto
driftsopphør som andel av totalt antall bedrifter (figur til høyre). Kilde: SSB 2016
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Som det fremkommer av figuren over til venstre har antallet sysselsatte økt mer enn antallet foretak. Dette viser
at de private foretakene i barnehagesektoren har blitt stadig større enheter.
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Fra figuren til høyre ser vi at antallet nyetableringer, som andel av antall foretak, har falt fra en topp på 14 prosent
i 2004 til 2 prosent i 2013. Samtidig har netto antall bedrifter med driftsopphør også falt fra 17 prosent i 2004 til
3 prosent i 2012 og 9 prosent i 2013. Denne utviklingen kan indikere at markedet er i ferd med å bli mettet, slik
at færre aktører ønsker å etablere seg. Det er vanskelig å si noe mer om utviklingen uten å gjennomføre en
kvantitativ konkurranseøkonomisk analyse, noe det dessverre ikke er rom for i dette forprosjektet.

3.4. Et gjennomregulert marked
Barnehagemarkedet er fullstendig gjennomregulert: Det kreves kommunal godkjenning for å opprette
barnehager, kommunen må fatte vedtak om tildeling av driftstilskudd, kvaliteten og innholdet er i stor grad
styrt gjennom forskrift, prisen er oppad begrenset gjennom maksprisen, og barnehageplassene tildeles
gjennom en kommunalt organisert opptaksprosess. At det er kvalitetsstandarder og makspris, gjør at et
eventuelt rom for å utnytte markedsmakt er lite. I tillegg er barnehager som regel små enheter uten store
skalafordeler. En bør derfor i liten grad frykte konsekvensene en eventuell økt konkurranse fører med seg.
Barnehager dukket opp rundt i Europa på 1800-tallet både som sosiale barneverntiltak for å redde barn fra nød,
men senere også som mer pedagogiske arenaer der barn kunne utvikle seg og sine ferdigheter. I Norge ble disse
primært drevet av filantropiske selskaper, men noen fikk også tidlig kommunal støtte. De første kommunale
barnehagene dukket opp i Norge på slutten av 1800-tallet (Balke & Denk, 2012). Antallet barn i barnehagene
forble lavt helt frem til den første barnehageloven ble vedtatt i 1975 (i 1970 gikk 2,8 prosent av barn i barnehage6). Ved loven av 1975 ble kommunen utpekt som barnehagemyndighet. Kommunen skulle godkjenne alle
barnehager i drift, være tilsynsmyndighet og ha ansvar for enten å bygge ut og drifte barnehager, eller å gi støtte
til slikt. Dette er stadig gjeldende praksis, nå regulert gjennom barnehageloven av 17. juni 2005.
Frem til barnehageforliket i 2003 var det stor variasjon i hvordan kommunene forvaltet barnehageansvaret.
Dekningsgraden varierte, foreldrebetalingen varierte, og tilskuddene til private barnehager varierte. I barnehageforliket ble overføringer til private barnehager satt til 80 prosent av kommunale driftsutgifter (senere trappet
gradvis opp, nå i 2016 nådde det 100 prosent), finansieringsansvaret ble overført til kommunene, det ble innført
et likebehandlingsprinsipp mellom kommunale og private barnehager, og det ble innført en makspris (Barnehagereformen, 2013). Formålet med barnehageforliket var ifølge regjeringen blant annet barnehageplass til alle
som ønsker det, og en lavere foreldrebetaling.
Barnehager får inntekter både gjennom tilskudd per barn fra kommunen, og gjennom foreldrebetaling. Det er
foreldrebetalingen som er regulert ved hjelp av en makspris. En makspris er et pristak som – dersom det skal ha
noen effekt – settes lavere enn den prisen som ville ha klarert et marked med fri konkurranse. Når betalingen til
barnehagene reduseres gjennom maksprisen, reduseres tilbudet av barnehageplasser. Målet om lavere
foreldrebetaling står dermed i direkte motsetning til målet om full dekning. Dette skyldes både den nevnte
tilbudsreduksjonen, men også at etterspørselen etter barnehageplasser øker når foreldrebetalingen reduseres.
Dette fikk Regjeringen Bondevik II erfare, som måtte stoppe den planlagte reduksjonen i maksprisen i 2005, da
målet om full barnehagedekning ikke var i nærheten av å være nådd (Barnehagereformen, 2003). For å
kompensere for det reduserte tilbudet og den økte etterspørselen etter plasser, er det nødvendig med økte
statlige overføringer, noe regjeringen valgte å prioritere fremfor redusert makspris til de som alt hadde plass. Vi

6

http://barnehage.no/nyheter/2015/06/barnehageloven-40-ar/
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ser altså her at målkonflikten fører til behov for flere reguleringer: Ønsket om lav foreldrebetaling og barnehageplass til alle fordrer både en makspris og kraftige subsidier.
Videre må en, når en skal dele ut slike subsidier, tydelig definere vilkår for å være kvalifisert til støtte. En har ikke
mulighet til å motta støtte uten å være godkjent av kommunen. For å få godkjenning må barnehager innrette
seg etter de vedtatte rammeplanene for barnehager (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og
oppgaver). Det er også etablert krav til pedagogisk kompetanse hos bestyrer og «pedagogisk leder» på hver
avdeling. Private barnehager kan for eksempel heller ikke ha «vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass
enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager».7 I tillegg kommer en rekke krav i forskrifter om
blant annet byggetekniske sider, brannvern og sikkerhet ved lekeplassutstyr (Kunnskapsdepartementet, 2006).
Vi omtaler disse kravene og standardene som kvalitetskrav. En barnehage som tilfredsstiller kravene har rett på
godkjenning (Ibid, s. 13). Selv om en barnehage tilfredsstiller kravene gitt i forskriften, og dermed får godkjenning, er det fortsatt opp til kommunen å vurdere om det skal innvilges tilskudd til barnehagen. Så vidt vi
forstår etter samtale med de ulike interessentene, er det ikke mulig å drive barnehage uten slikt tilskudd:
Maksprisen for foreldrebetaling gjør seg uansett gjeldende. Kommunen kan derfor i praksis nekte nyetableringer
av barnehager.
Dette betyr også at kommunen er både barnehagemyndighet og, i de fleste kommuner, også den største barnehageeieren. Dette gir rom for rolleblanding. Ifølge Rambøll (2012, s.8) tyder deres gjennomgang av kommunene
som barnehagemyndighet «på at det har vært en utvikling mot større organisatorisk deling av eier- og
myndighetsrollen de siste årene, men fremdeles er det samme ansatt og samme leder som har beslutningsmyndighet for begge roller. Det er imidlertid lite som tyder på at kommuner og bydeler anser dette som
problematisk i praksis.» Samtalene med markedsaktørene tyder på at de private barnehagene dog anser dette
som et problem.
Alle knappe goder må fordeles på en eller annen måte, gjennom det vi kan kalle en allokeringsmekanisme. I
markeder flest er det prisen som allokerer – de som er villige til å betale prisen for en vare får den, mens de som
ikke er villige, får den ikke. På grunn av makspris og lav kapasitet i mange kommuner er det ikke markedsmekanismen som allokerer barnehageplasser, men en konstruert byråkratisk opptaksprosess. Det er opp til
kommunen å legge til rette for en «samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold
og egenart.» Prosessen skal videre tillegge brukernes «ønsker og behov» stor vekt, og den skal sikre «likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager.» 8 Opptak skal skje minst én gang
årlig. Opptakssystemet varierer litt fra kommune til kommune, og det har dessverre ikke vært mulig å sette seg
inn i opptakssystemet i alle landets kommuner i dette prosjektet. Våre erfaringer er derfor basert på de store
byene.
Vi har flagget 13 lover og reguleringer, gjengitt i Tabell 3-2 under. Vi har gruppert disse i fire «reguleringspakker»:
godkjenningsordningen, makspris, subsidier og opptaksprosess. Driftstilskudd faller både under godkjenning og
subsidier, som forklart under. I tillegg faller også Husbanklån inn under subsidier. Vi peker også på at kommunene
opererer både som myndighet og markedsaktør, dette kan gi en uheldig rolleblanding. Vi har unnlatt å flagge
noen reguleringer, slik som kravet om politiattest for å kunne jobbe i barnehage, og sikkerhetskravene til
lekeplassapparater. For en fullstendig liste over reguleringer, se Vedlegg 2.

7
8

Barnehageloven §14, https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-64/§14ax
Barnehageloven §12, https://lovdata.no/NL/lov/2005-06-17-64/§12
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Tabell 3-2 - Identifiserte reguleringer av barnehagesektoren. "Gruppe" refererer til de fire gruppene vi har delt
reguleringene inn i. Klassene (A) til (D) refererer til OECDs sjekkliste, se kapittel 2.2.3.

Regulering

Gruppe

(A)

(B)

(C)

(D)

Forskrift om barnehagelån fra Husbanken

Subsidie

1

0

0

0

Forskrift om familiebarnehager

Kvalitet

1

0

0

0

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Makspris

0

0

1

0

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for
styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat
Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og
unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk
leder
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler
Forskrift om pedagogisk bemanning

Kvalitet

1

0

0

0

Kvalitet

0

0

0

1

Kvalitet

1

1

0

0

Kvalitet

1

1

0

0

Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikkekommunale barnehager (økonomiforskrift til
barnehageloven)
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i
barnehage
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Kvalitet

1

0

0

0

Opptak

0

1

0

1

Godkjenning

1

1

0

0

Lov om Barnehager

------------

1

1

1

0

3.5. Hvordan er reguleringene konkurransebegrensende?
3.5.1. Etableringsbarrierer
I dette markedet er det, som nevnt, en rekke eksplisitte etableringsbarrierer. I tillegg til å måtte tilfredsstille en
rekke krav for å kvalifisere for kommunal godkjenning, er det ikke slik at en automatisk har rett på driftsstøtte
når en først er godkjent. Kun de barnehagene som var godkjent før overgangen til rammefinansiering 1. januar
2011 har rett på driftstilskudd. For barnehager med nyere godkjenning heter det at «Kommunen kan yte tilskudd
til barnehager som søker om godkjenning»9, her har altså kommunen rom til ikke å innvilge driftsstøtte.
Disse etableringsbarrierene kan lede til at for få barnehager blir etablert. Når stønadssystemet er slik at det kun
gis støtte for fylte barnehageplasser, ser vi liten grunn til å forvente store overetableringer om en i større grad
gir kvalifiserte barnehager rett på tilskudd. Selv om kommunen har plikt til å tilby plass til barn under skolealder,
er det også slik at kommunen drifter en rekke kommunale barnehager. Det innebærer at kommunen som
barnehagemyndighet har insentiver til å begrense antall plasser slik at ikke kommunen som barnehageeier taper
penger. Vi har ikke klart å tallfeste i hvor stor grad dette forekommer, men bransjeaktørene er klare på at det
skjer. For eksempel skriver Oslo kommune – som i skrivende stund har 26 ledige barnehageplasser10 – på sine
nettsider at «Det fremtidige behovet for barnehageplasser i det aktuelle området påvirker mulighetene for at
søknaden om finansiering blir innvilget.»11

9

Barnehageloven §14, https://lovdata.no/pro/NL/lov/2005-06-17-64/§14
https://oslo.ist-asp.com/oslopub/login.htm, sjekket 09.02.2016. Rapportert ledige plasser med oppstart i februar og mars
2016.
11 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/drift-og-etablering/starte-barnehage/, hentet 11.02.2016
10
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Til sist er det slik at barnehager kvalifiserer for barnehagelån fra Husbanken, regulert i Forskrift om barnehagelån
fra Husbanken. Disse lånene er angivelig svært gunstige, det er etter sigende slik at de aller fleste barnehager
søker slike lån. Slike kapitalsubsidier gjør barnehager kunstig lønnsomme og representerer dermed en exitbarriere ved at barnehager som egentlig er ulønnsomme holdes kunstig i live. En velfungerende markedsmekanisme skal både premiere de som leverer gode løsninger, og straffe de som leverer dårlige løsninger få
etterspør. Dersom husbanklånene representerer store gevinster for barnehagene, kan dette bidra til å svekke
kvaliteten gjennom at dårlige barnehager får drive videre. Innretningen på ordningen fører også til at barnehagene må eie byggene barnehagen driftes i for å kvalifisere. Dette svekker konkurransen til fordel for de
barnehagene som er gode byggherrer, fremfor de som er gode på å drive barnehage.

3.5.2. Begrensede muligheter til å konkurrere
Både maksprisen og kvalitetsstandarden som følger av forskriftene begrenser muligheten til å konkurrere. Som
en følge av dette er barnehagefloraen i Norge relativt homogen sammenlignet med det en kan finne i land som
USA og Tyskland.
Kvalitetsstandardene fører til at barnehagedrift er ganske dyrt. Følgelig finnes det få enklere, billige barnehagetilbud i Norge. Uten kvalitetsstandarder kan vi se for oss at noen barnehager hadde valgt å tilby mindre
omfattende pedagogisk opplegg. Det er imidlertid ikke sikkert at det hadde gitt noen samfunnsgevinst. Lavere
kvalitet vil kun være gunstig dersom det medfører lavere pris, og det er ikke sikkert at markedet ville ha klart å
prise disse tjenestene lavere enn andre barnehager. For det første måtte informasjonen om kvaliteten ha vært
svært tydelig for foreldrene. For det andre er det fortsatt i en rekke kommuner så stor knapphet på barnehageplasser, at det godt kan tenkes at en hadde klart å fylle opp plassene selv til makspris. Kvalitetsstandardene har
til hensikt å «ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling».12 Dersom samfunnet mener at det er gevinster ved barnehagedeltakelse utover de som foreldre og
barn selv høster (noe som virker sannsynlig gitt de kraftige subsidiene og forsøkene med gratis kjernetid), virker
det sannsynlig at kvalitetsstandardene er forholdsmessige.
Maksprisen setter et tak på foreldrebetalingen. En kan da frykte hovedsakelig to ting: Det første er at aktørene i
stor grad koordinerer seg på maksprisen, og at prisen kunne ha vært lavere uten makspris. Vårt inntrykk er at de
aller fleste barnehager har foreldrebetaling som er lik maksprisen, for tiden 2 655 kroner. Hvorvidt dette
representerer en stilltiende koordinering, eller om det heller reflekterer reelle kostnader, vites ikke. Det andre
en kan frykte er at det i fravær av makspris ville ha oppstått flere høykvalitetsbarnehager med et vesentlig bedre
tilbud enn det som kan tilbys innen rammene av dagens makspris. Dersom dette er tilfellet, er det familier som i
dag går glipp av et bedre barnehagetilbud enn de kunne ha hatt i fravær av maksprisen.
Samtidig kan vi også tro at den generelle prisen i markedet hadde vært høyere i fravær av makspris. Dette vil dels
reflektere at en del foreldre sikkert er villige til å betale mer for bedre barnehager (for eksempel for fullkostløsninger eller for barnehager som vasker barnas skitne uteklær), men også dels reflektere at det fortsatt i en
rekke kommuner er etterspørselsoverskudd etter barnehageplasser til gjeldende makspris. I dag allokeres disse
gjennom den omtalte opptaksprosessen, der ventelister er mekanismen som rasjonerer. Plassene fordeles noen
steder etter alder, andre steder etter søknadsdato. Ved et frislipp vil prisen formodentlig stige til ventelistene
blir borte. Det er antakelig ikke hva samfunnet ønsker. En kan derfor tro at også maksprisen er forholdsmessig
gitt det eksplisitte målet om lav foreldrebetaling.

12

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, del 1,
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2006-03-01-266?searchResultContext=3798
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Et siste poeng som taler for maksprisordningen er at det kan være vanskelig å definere hva en mener med full
barnehagedekning i en situasjon der prisene for plasser ikke er like. I dagens situasjon med makspris har barn,
etter barnehageloven, rett på plass når de søker. En ville hatt problemer med å definere denne retten i et marked
med ulike priser på ulike barnehageplasser. Vi kan se for oss en situasjon der den eneste ledige plassen er en
luksusplass som koster mer enn flertallet av plasser. Det er ikke åpenbart hvorvidt kommunen da har oppfylt sin
plikt om å tilby plass til en familie som ikke har råd til den dyre plassen, men ville ha takket ja til en billigere plass.
Dette problemet unngår vi i et marked med én pris.
Opptaksprosessen kommunene velger vil legge føringer på konkurransen i markedet. I utgangspunktet trenger
ikke en byråkratisk bestemt opptaksprosess å innebære konkurransebegrensninger. Tvert imot vil et godt
designet opptakssystem i mange tilfeller være avgjørende for sunn og god konkurranse i markedet. Allokering av
barnehageplasser kjennetegnes ved at pris alene ikke klarerer markedet, begge sider (særlig familiene) har sterke
preferanser for hvem de matches med. De økonomiske prinsippene for god design av matcheprosesser og
- markeder daterer seg tilbake til 1962, men er, på tross av en praktisk og teoretisk oppblomstring de siste 25 år,
fortsatt lite utnyttet i praksis.
Som nevnt eksisterer det ulike varianter av opptaksprosessene i ulike kommuner, og vi har ikke vært i stand til å
sette oss inn i alle variantene. Så vidt vi forstår 13 tildeles plasser i Trondheim ved loddtrekning, i Stavanger og
Bergen etter søknadsdato, mens det i Oslo tildeles etter alder. Videre er det kraftige begrensinger på antall
plasser en kan søke på, og plassene fordeles i ulike opptaksrunder. Dette innebærer at familier vil ha sterke
insentiver til å søke barnehager der de kan forvente å få plass, heller enn de barnehagene de helst ville ha gått i
dersom det var ledige plasser i alle barnehager. Søknadssystemene lar altså ikke foreldre trygt vise sine sanne
preferanser. Gode barnehager vil dermed ikke nødvendigvis oppleve søkertall som reflekterer deres attraktivitet,
og opptakssystemet kan dermed direkte hemme muligheten barnehagene har til å konkurrere. Prinsipper for
god design av slike opptakssystemer er godt kjent, blant annet gjennom arbeidet til vinner av Nobels minnepris
i økonomi, Alvin Roth.14 Om en går over til en ordning der barnehager fritt kan etablere seg, og tilskuddene følger
en stykkprisordning, er det nødvendig at opptakssystemet legger til rette for at søknadstallene faktisk reflekterer
hvilke barnehager foreldrene vurderer å være best. Bare slik kan markedet signalisere til barnehageeierne hvor
etterspørselen overstiger antall ledige plasser, og hvor det er flere ledige plasser enn det som etterspørres.

3.5.3. Begrenser konsumentenes valgmuligheter og insentivene til å konkurrere
Det er særlig to reguleringer som kan begrense barnehagenes insentiver til å konkurrere: Lovtekstens
formulering om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode» (§14a), og
det faktum at det stadig er underkapasitet i en rekke kommuner.
Formuleringen om at tilskudd og foreldrebetaling «skal komme barna til gode», kan leses som en begrensning
på utbytte fra sektoren. Dette vil i så fall svekke markedets mulighet til å premiere gode, effektive og innovative
barnehager. Markedsmekanismen vil da i mindre grad bidra til å stimulere kvalitet enn det den kanskje kunne ha
gjort. Denne begrensingen har, så vidt vi har klart å bringe på det rene, ikke vært prøvd i retten. Det tas i dag ut
utbytte fra sektoren.
I en rekke kommuner er det underkapasitet på barnehageplasser. Dette er beleilig for kommunen som
barnehageeier. En kan mistenke at kommunene holder igjen godkjenninger når kapasiteten er omtrent full – slik

13

Kunnskapen her stammer fra internt notat i Byrådsavdelingen for barn og skole, Bergen kommune, 28.11.2012.
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak%5C0%5CVEDLEGG%5C2012278776-3620532.pdf, hentet 10.02.2016
14 Se for eksempel hans lett tilgjengelige bok Who gets what – and why. HarperCollins, 2015.
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Oslo kommune eksplisitt sier at de er åpne for å gjøre. Dette innebærer at de aller fleste barnehagene får fylt
opp plassene sine uansett hvordan de ter seg. Foreldre har i praksis få valgmuligheter i markedet. I dagens
situasjon med makspris, subsidier, begrenset kapasitet og spesielle allokeringsmekanismer, må vi forvente at
foreldrenes nytte av den siste barnehageplassen langt på vei overstiger prisen de må betale for plassen. Dermed
kan barnehager tilby dårlig kvalitet med liten fare for å bli straffet (for eksempel gjennom å ha få pedagogisk
utdannede, slik blant andre OECDs gjennomgang av kvaliteten i norske barnehager (OECD, 2015b) har påpekt at
de har) – foreldrene har i liten grad reelle alternativer til den dårlige plassen de er tildelt. Det er derfor grunn til
å tro at bedre utbygget kapasitet vil bidra til å heve kvaliteten på barnehagene – både i form av at foreldre faktisk
kan velge bort dårlige barnehager, men også gjennom oppblomstringen av nye konsepter og nisjebarnehager.
Kostnaden ved å nå en slik situasjon er at noen plasser til enhver tid vil stå tomme. Så lenge tilskuddsordningen
er utformet slik at det kun betales for fylte plasser, og ingen aktører tvinges til å drive mot sin vilje, kan ikke vi se
at en slik eventuell overkapasitet innebærer et vesentlig problem.

3.6. Oppsummering og konklusjon
Barnehagemarkedet er gjennomregulert, med både kvalitetsstandarder, makspris, subsidier og krav om
kommunal godkjenning for å kunne drifte. Vår vurdering er at makspris og kvalitetskrav fremstår forholdsmessige
gitt formålene i loven. Det virker konkurransebegrensende at kommunen kan nekte driftstilskudd til nye
barnehager. Dette fremstår enda tydeligere når vi tar innover oss at kommunen er en betydelig barnehageeier.
Det er uheldig at kommunen er både barnehage- og tilsynsmyndighet, samtidig som den er den største eieren i
de fleste kommuner.
Et mulig alternativ til dagens ordning er en stykkprisfinansiering der tilskuddet følger barnet, slik at godkjente
barnehager automatisk har rett på tilskudd i den grad de klarer å tiltrekke seg barn. Dette vil formodentlig lede
til etablering av flere barnehager i en rekke kommuner, alt avhengig av geografi, demografi og dagens
dekningsgrad. Flere plasser vil i en del kommuner føre til at plasser blir stående tomme, i alle fall deler av året.
Ved en stykkprisfinansiering vil ikke barnehager med tomme plasser motta tilskudd for disse. De barnehagene
som over tid har mange ledige plasser, vil derfor antakelig se seg nødt til å legge ned. Det er slik markedsmekanismen opererer i de fleste markeder. Vi frykter i liten grad at slike nyetableringer vil medføre lavere
kvalitet. Tvert imot tror vi at trusselen om tomme plasser nettopp er det som kan bidra til at barnehager hever
kvaliteten. Videre frykter vi i liten grad konsekvensene dersom noen kjeder skulle klare å bli store i markedet.
For det første gjelder konkurranseloven her som andre steder. For det andre er det allerede slik at kvaliteten er
regulert gjennom en rekke kvalitetskrav, og maksprisen begrenser hvor høy pris aktørene kan ta. Rommet for å
utnytte markedsmakt er derfor begrenset.
En slik stykkprisfinansiering burde ledsages av bedre utformede opptakssystemer, slik at foreldre trygt tør å
signalisere sine sanne preferanser i søknadsprosessen. I dag legger opptakssystemene i en rekke kommuner opp
til at foreldre i stor grad velger å søke der de tror de kan få plass, heller enn der de aller helst vil sende sine barn.
Ved en omlegging til fri etablering, stykkprisfinansiering og et bedre designet opptakssystem vil ledige plasser
signalisere til barnehagen at de leverer et for dårlig tilbud, mens høye søknadstall forteller barnehagen at de
leverer et attraktivt tilbud det er overskuddsetterspørsel etter.
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4.

Case 2: Godstransport på vei

Landtransport, unntatt rørtransport, er den nest største blant de næringene vi har utpekt som viktige. Blant
disse er godstransport på vei den suverent største enkeltnæringen. Veitransport er kraftig regulert, med krav
om utdanning og løyve for å kunne drifte, streng regulering av kjøretøy og kjøre- og hviletider, allmenngjort
tariffavtale, samt et generelt forbud mot at utenlandske transportører kan ta oppdrag i Norge. Kvalitetskravene til kjøretøy, sjåfør og drift er felleseuropeiske, og de fremstår forholdsmessige. Begrensningen av
utenlandske sjåførers mulighet til å ta oppdrag i Norge fremstår unødvendig konkurransebegrensende sett i
lys av alle de andre reguleringene.

4.1. Hvordan fant vi dette caset?
Som det fremgår av Tabell 2-1 på side 15, har vi vurdert at «Landtransport, unntatt rørtransport» både er
systemkritisk og involverer store eksternaliteter. Dette gjelder for de fleste land. Både av hensyn til produksjon
og eksport, og av hensyn til forbrukerne, mener vi at transport er viktig. Og langt på vei det meste av denne
transporten er landbasert i dag. Videre er det slik at landtransport – i alle fall det som foregår på vei – involverer
både store klimagassutslipp og betydelig lokal forurensning. I tillegg står også tredjeparts liv og helse på spill hvis
det oppstår ulykker. Når det gjelder jernbane er dette en næring med naturlig monopoltendenser. Disse
hensynene taler både for at dette er en bransje der vi forventer reguleringer, og der gevinsten ved forbedrede
reguleringer er særlig stor.
Som forklart i kapittel 2.1.4, har vi valgt å ta for oss den største femsifrede NACE-næringen innen hver av de tre
A64-næringene vi har gått videre med. Som det fremgår av Tabell 4-1 under, er «Godstransport på vei» den
desidert største næringen innen «Landtransport, unntatt rørtransport». Vi har derfor valgt ut godstransport på
vei som case nummer to.
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Tabell 4-1 - Femsifrede NACE-næringer innen "Landtransport, unntatt rørtransport". «Rang X» refererer til posisjonen
næringen har når de 440 femsifrede tjenestenæringene sorteres fra størst til minst etter variabel X. «Gjsn. rang» er
gjennomsnittet av de tre «Rang X». Næringene er sortert fra størst til minst etter den gjennomsnittlige rangvariabelen.

Femsifrede NACE-næring

Godstransport på vei

Menonkategori

Rang

Gjsn.

Omsetning

Ansatte

Verdiskaping

Rang

17

9

13

13,00

94

23

59

58,67

95

73

57

75,00

109

52

76

79,00

130

131,5

107

122,83

208

126

170

168,00

237

268

252

252,33

320

256

281

285,67

335

271

312

306,00

362

346

344

350,67

formidlingstjenester
Manuelle

forstadsområde

formidlingstjenester

Passasjertransport med

Manuelle

jernbane

formidlingstjenester

Rutebiltransport utenfor by-

Manuelle

og forstadsområde

formidlingstjenester

Transport med sporveis- og

Manuelle

forstadsbane

formidlingstjenester

Turbiltransport

Opplevelser

Godstransport med

Manuelle

jernbane

formidlingstjenester

Flyttetransport

Rang

Manuelle

Rutebiltransport i by- og

Drosjebiltransport

Rang

Manuelle
formidlingstjenester
Manuelle
formidlingstjenester

Transport med taubaner,

Manuelle

kabelbaner og skiheiser

formidlingstjenester

4.2. Hvordan identifiserte vi reguleringene?
For å komme frem til kandidatreguleringer av godstransport på vei benyttet vi oss av de online kildene beskrevet
i kapittel 2.2.1. I Oppgaveregisteret fant vi kun skjemaet «RF-1223 Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring
mv.», som skal til Skatteetaten. Under spesielle hendelser i Oppgaveregisteret fant vi en rapport for «uhell med
transport av farlig gods», en «kjørebok for internasjonal godstransport» og fire skjemaer fra Tolletaten. Dette
indikerer at grensepasserende transport er særlig regulert, samt at det eksisterer noe som heter farlig gods hvor
en kan måtte levere rapport til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi fant ingen relevante
oppgaver under spesielle forutsetninger i Oppgaveregisteret.
Gjennom Altinns «Må jeg spørre om lov?» fant vi to forskjellige søknadsskjemaer for å kunne kjøre godstransport
internasjonalt (utover det indre marked), samt et skjema for søknad om løyve for godstransport med motorvogn,
begge til Statens vegvesen. Videre fant vi et skjema for søknad om tillatelse til transport av akvatiske organismer
(til Mattilsynet) og søknad om utførselstillatelse for hval og hvalprodukter (til Nærings- og fiskeridepartementet).
Disse er altså skjemaer som kreves for å frakte og eksportere spesielle produkter.
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Utover dette er det lover og forskrifter fra Lovdata som er relevante. Se Vedlegg 2 for den fullstendige listen. Vi
har også diskutert potensielle konkurransebegrensende reguleringer knyttet til godstransport på vei med
Markedsavdelingen for finans og kommunikasjon i Konkurransetilsynet.

4.3. Kort om markedet for godstransport på vei
Hvert år opphører driften i rundt 11 prosent av foretakene som driver med godstransport på vei i Norge.
Samtidig etableres det nye foretak tilsvarende 9 prosent av det totale antallet foretak hvert år. Siden 2001 har
denne utviklingen ført til et nesten 20 prosents fall i antall foretak. Antall sysselsatte har ikke falt over samme
periode, slik at enhetene er blitt større.
Det norske markedet for godstransport på vei kjennetegnes av små foretak og høy utskiftingsrate. Som det
fremkommer av Figur 4-1 under til venstre er det i gjennomsnitt 3,3 personer per foretak innenfor godstransport
på vei. Siden 2001 har dette tallet økt med 32 prosent fra 2,5 personer per foretak. At enhetene som driver med
godstransport på vei er blitt større skyldes at antallet foretak har falt med nesten 20 prosent, mens antallet
sysselsatte har forblitt uendret.

Figur 4-1: Utvikling i antall foretak og sysselsatte. Indeks 2001=100 (figur til venstre). Antall nyetableringer og netto
driftsopphør som andel av totalt antall bedrifter (figur til høyre). Kilde: SSB 2016 15
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Når vi ser på figuren over til høyre ser vi at en betydelig andel av foretakene byttes ut hvert år. Rundt 9 prosent
av bedriftsmassen er nyetablert hvert år. Rundt 11 prosent av bedriftsmassen opplever driftsopphør hvert år.
Den høye raten av nyetableringer og driftsopphør kan indikere at det ikke er betydelige etableringshindre i
markedet.
Et utviklingstrekk som kan ha betydning for det norske markedet for godstransport på vei er veksten i
kabotasjekjøring. Som det fremkommer av Figur 4-2 under har mengden kabotasjekjøring økt fra 50 millioner
tonnkilometer i 2001 til en topp på 546 millioner tonnkilometer i 2013. Dette utgjør i overkant av to prosent av
total godstransport i Norge. Utviklingen viser at de norske aktørene i økende grad konkurrerer med utenlandske
selskap.

15

SSB byttet standard for næringsinndeling i 2008. Før 2008 inngikk flyttetransport som en del av godstransport på vei.
Flyttetransport utgjorde rundt 1 prosent av foretakene og 1 prosent av de sysselsatte. Vi har ikke korrigert for dette her.
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Figur 4-2 - Millioner tonnkilometer kabotasjekjøring i Norge. Kilde: SSB, basert på Eurostats innhenting av nasjonale
lastebilundersøkelser
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4.4. Reguleringer av godstransport på vei
For å sikre fri flyt av varer – en av de fire frihetene i EU – er godstransport på vei svært relevant. Derfor har EU
over tid søkt å harmonisere medlemslandenes reguleringer av godstransport på vei. Dette innebærer at det både
er mye EU-lovgivning på feltet, og det meste av EU-lovgivningen er EØS-relevant. Mange av de norske
reguleringene følger derfor fra EU-reguleringene, og det er begrenset norsk handlingsrom.
Adgangen til å drive godstransport på vei er strengt regulert. Generelt stilles det krav til alle som ønsker å føre
motoriserte kjøretøy på offentlig vei (sertifikater i ulike klasser), og det stilles krav til kjøretøyet som skal benyttes
(godkjenning, blant annet gjennom den såkalte EU-kontrollen (periodisk kjøretøykontroll). Periodisk kjøretøykontroll må utføres annethvert år for personbiler under 3500kg og som er eldre enn fire år, og hvert år for tyngre
biler, drosjer, busser og ambulanser eldre enn to år. I tillegg til disse kravene som gjelder for alle, stilles det
ytterligere krav til den som mot vederlag skal utføre godstransport på vei (og dermed er registrert med foretak
innenfor NACE-kode 49410).
Vi kan gruppere de ulike kravene inn i fire grupper. For det første stilles det en rekke kvalitetskrav både til
kjøretøy og sjåførens kvalifikasjoner. For det andre stilles det en del krav til driften, herunder kjøre- og hviletider.
For det tredje er det reguleringer som hindrer utenlandske transportører å bedrive kabotasjekjøring i Norge. For
det fjerde er det noen forskrifter som regulerer adgangen til å frakte spesielle typer gods.
Krav til kjøretøy stilles i Kjøretøyforskriften. Denne er hjemlet blant annet i Veitrafikkloven, og gjelder all ferdsel
på vei, også det som ikke er mot vederlag. Videre stilles det også en rekke krav til sjåføren/transportøren. Den
som driver transport mot vederlag må ha løyve utdelt av Statens vegvesen.16 De generelle kravene som stilles til
søkeren er at denne «a) driver en fast og varig virksomhet i Norge, b) har god vandel, c) har tilfredsstillende
økonomisk evne, og d) har tilstrekkelig faglig kompetanse.» 17 Kravet til faglig kompetanse reguleres av
Yrkessjåførforskriften,18 og følger ganske direkte fra det såkalte yrkessjåførdirektivet (direktiv 2003/59/EF) og

16

Yrkestransportlova §5-1, http://lovdata.no/lov/2002-06-21-45/§5
Yrkestransportforksriften §4, http://lovdata.no/forskrift/2003-03-26-401/§4
18 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-16-362
17
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EU-forordning (EF) nr. 1071/2009. For personer som ønsker å føre tung lastebil på vei uten at dette er mot
vederlag, er det tilstrekkelig med førerkort i riktig klasse. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for den som ønsker
å frakte gods i samme bil mot vederlag. Da kreves det såkalt grunnutdanning for yrkessjåfører, med en
utdanningstid på 280 timer.19 Kompetansen dokumenteres med en avsluttende skriftlig eksamen. Det er i
skrivende stund 57 godkjente læresteder for slik grunnutdanning, hvorav ingen i Finnmark og kun ett i Oppland. 20
For å beholde retten til å drive transport mot vederlag må kompetansen vedlikeholdes med én ukes etterutdanning hvert femte år. Sjåfører som alt hadde løyve da reglene kom, slipper grunnutdanning, men er ikke
fritatt fra kravet om etterutdanning. Dersom «ikke særlige grunner taler mot det», skal kvalifiserte søkere tildeles
løyve. Her virker det altså å være noe rom for skjønn hos Vegvesenet, men det er – for oss – ikke klart i hvor stor
grad slikt skjønn utøves.
Med krav til driften tenker vi primært på krav til kjøre- og hviletider, og krav til avlønning. Tariffavtalen for
sektoren (mellom Norsk Lastebileierforbund og Yrkestrafikkforbundet (YS)/Norsk transportarbeiderforbund
(LO)), er allmenngjort med virkning fra 1. juli 2015. Det vil si at sjåfører, i henhold til Forskrift om allmenngjøring
av tariffavtaler for godstransport på vei, skal – blant annet – «minst ha en lønn per time på kroner 158,32».21
Når en tariffavtale allmenngjøres, endres bestemmelsene fra å være private avtalevilkår mellom partene, til i
praksis å bli forskriftsfestede minstestandarder for alle som ønsker å drifte i en bransje innenfor et spesifikt
område. Hensikten med allmenngjøring er vanligvis å «hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og
arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge,»22 gjerne omtalt som «sosial dumping». Tariffavtaler er allmenngjort
for bygningsarbeidere, elektrikere, skips- og verftsarbeidere, godstransportører, jordbruks- og gartneriarbeidere,
bussjåfører, renholdsarbeidere og fiskeindustriarbeidere. 23
Veitrafikklovens §21 sier at «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke
kan anses skikket til å kjøre på trygg måte».24 For å sikre dette reguleres blant annet kjøre- og hviletider. Disse er
regulert gjennom Forskrift om kjøre- og hviletid i EØS, og de relevante bestemmelsene i denne følger direkte fra
forordning (EF) NR. 561/2006, artikkel 6.25 Disse sier at kjøretiden ikke kan overstige 9 timer per dag, 56 timer
per uke og 90 timer over to påfølgende uker. Dette gjelder også for sjåfører fra EU-land som befinner seg på
oppdrag i Norge. I tillegg sier Forskrift om gjennomføring av AETR-avtalen at norske sjåfører på oppdrag i andre
medlemsland, samt sjåfører fra disse medlemslandene på oppdrag i Norge, skal overholde de samme reglene.
AETR-avtalen omfatter – i tillegg til EU-landene – en rekke land i Øst-Europa og Sentral-Asia.
Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport regulerer tillatt alminnelig arbeidstid, som
ikke kan overstige 40 timer arbeid over 7 dager. Arbeid utover dette regnes som overtid og må betales med
tillegg på minst 40 prosent.
I utgangspunktet gir Yrkestransportlova norske transportører monopol på å frakte gods mellom to norske
destinasjoner: «Den som ikkje har forretningsstad i Noreg kan ikkje utføre transport av personar eller gods mot
vederlag mellom stader i Noreg, dersom ikkje anna følgjer av internasjonal avtale der Noreg er part.» 26 Slik
transport mellom destinasjoner i Norge, foretatt av utenlandske transportører, kalles kabotasjekjøring, og
19

Det er mulig å ta kurset på halv tid, såkalt «komprimert». En må fortsatt bestå den samme eksamen.

20http://www.vegvesen.no/forerkort/Yrkessjafor/Utdanning+og+krav/Grunnutdanning/Oversikt+over+laresteder+GRUNNU

TDANNING, hentet 24.02.16
21 Forskrift om tariffavtaler for godstransport på vei §3, http://lovdata.no/forskrift/2015-05-11-554/§3
22 Arbeidstilsynet: «Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler»,
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/#Om, hentet 23.02.16
23 Ibid.
24 http://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§21
25 https://lovdata.no/static/SF/32006r0561.pdf?timestamp=1452267150000
26
Yrkestransportlova §10-3, http://lovdata.no/lov/2002-06-21-45/§10
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transportøren kalles da en kabotasjekjører. Unntaksvis samtykke til kabotasjekjøring kan gis av Samferdselsdepartementet (§14-2). Gjennom EØS-avtalen har Norge i begrenset omfang tillatt generell kabotasjekjøring for
utenlandske transportører som ellers har transportoppdrag til Norge. Yrkestransportforskriftens §53 gjør
forordning (EF) 1072/2009 gjeldende som forskrift. Den sier at
-

Kabotasjekjøreren kan, etter et grensekryssende oppdrag til Norge, gjennomføre tre kabotasjeturer innen en uke etter den grensekryssende leveransen;

-

Kabotasjekjøreren må følge norske reguleringer; og

-

Norge kan søke kommisjonen/ESA om dispensasjon fra kabotasjereglene dersom det oppstår
«alvorlige forstyrrelser» i transportmarkedet som skyldes, eller forverres, av kabotasjevirksomheten.

For de tillatte kabotasjeturene vil fortsatt den allmenngjorte tariffavtalen være gjeldende for kabotasjekjøreren,
jamfør Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei §2a.27
I den siste gruppen reguleringer har vi identifisert forskrifter som regulerer adgangen til å transportere bestemte
typer gods. Forskrift om transport av farlig gods stiller en rekke krav til sjåfører og virksomheter som skal
transportere farlig gods (herunder eksplosive, etsende og radioaktive stoffer). Forskrift om næringsmessig
transport av dyr28 (hjemlet i dyrevelferdsloven) stiller ytterligere krav til kjøretøy som skal frakte levende dyr, og
at sjåfører på disse transportene må godkjennes av Mattilsynet. Til sist stiller Forskrift om transport av
akvakulturdyr29 krav utover kravene for næringsmessig transport av dyr, til den eller de som skal frakte levende
akvakulturdyr (herunder alle vanlige typer fisk).
Disse reguleringene kan anses å styre adgangen til bestemte markeder, og viser dermed at metodikken kan fange
opp denne typen reguleringer der disse samsvarer med NACE-inndelingen, jamfør diskusjonen nederst i kapittel
2.2.1.

27

http://lovdata.no/forskrift/2015-05-11-554/§2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139
29 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-820
28
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Tabell 4-2 - Identifiserte reguleringer av godstransport på vei. "Gruppe" refererer til grupperingen av reguleringene, se
teksten. Klassene (A) til (D) refererer til OECDs sjekkliste, se kapittel 2.2.3.

Regulering

Gruppe

(A)

(B)

(C)

(D)

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for
godstransport på vei
Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre
innenfor vegtransport
Forskrift om gjennomføring av Europeisk avtale
om kjøre- og hviletid mv. for mannskap på
kjøretøy i internasjonal vegtransport (AETRavtalen)
Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning
for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)
Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i
EØS
Forskrift om landtransport av farlig gods
Forskrift om næringsmessig transport av dyr
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av
kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
Forskrift om transport av akvakulturdyr
Forskrift om yrkestransport med motorvogn og
fartøy (yrkestransportforskriften)
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy
(yrkestransportlova)

Drift

1

1

0

0

Drift

0

1

0

0

Drift

0

1

0

0

Kvalitetskrav

1

1

0

0

Drift

0

1

0

0

Særkrav

1

1

0

0

Særkrav

1

1

0

0

Kvalitetskrav

1

1

0

0

Særkrav

1

1

0

0

Kvalitetskrav,
Kabotasje

1

1

0

1

----------

1

1

0

1

4.5. Hvordan er reguleringene konkurransebegrensende?
4.5.1. Etableringsbarrierer
Om en vil starte som transportør av gods på vei er det en rekke regulatoriske etableringsbarrierer. Det stilles
kvalitetskrav til kjøretøyet som skal benyttes, og til sjåføren som skal utføre oppdraget. Videre må sjåføren ha
eksplisitt godkjenning, i form av løyve, for å kunne drive transportvirksomhet. Disse virker i all hovedsak å være
direkte innpassing av relevante EU-regler på området, og må således betraktes som lite påvirkelige. Vi har
identifisert ett punkt der norske regler er strengere enn det som følger av forordningene, og det er kravet til
økonomisk evne for å kvalifisere for løyve. Ifølge Europalov.no ville det i henhold til EØS-reglene «vært tilstrekkelig med en revisorerklæring etter gjennomgang av regnskapene», 30 mens norske regler krever bankgaranti for beløpet på 9000 euro. Tallene på nyetableringer i bransjen, og antall arbeidstakere per foretak, tyder
på at det over tid har vært en glidning fra flere små til færre og større foretak som driver transport. Dette har
også vært dokumentert av Fafo (2014). Vi har ikke klart å bringe på det rene hvorvidt dette skyldes
etableringshindringer eller skalafordeler i driften.
Krav til kjøretøy og sjåfør er blant annet begrunnet i trafikksikkerhet, med tanke på konsekvensene for
tredjeparter. Godstog er store og tunge, og vil ved kollisjoner påføre tredjepart betydelig skade. Det er derfor

30

http://europalov.no/rettsakt/adgang-til-yrket-som-veitransportor/id-394, hentet 24.02.16
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tungtveiende grunner til å forsikre seg om at kjøretøy er i god stand, og at sjåførene er skikket til å føre kjøretøyet
på en trygg og sikker måte.
På bakgrunn av begrunnelsene bak kvalitetskravene, og at de i all hovedsak følger fra EU-reguleringer, anser vi
det ikke hensiktsmessig å studere disse kravene dypere i dette forprosjektet.

Særkrav for spesielle typer gods
Vi har identifisert tre forskrifter som regulerer adgangen til å frakte spesielle typer gods. Det gjelder levende dyr,
akvakulturdyr (herunder fisk) og farlig gods (eksplosive og radioaktive stoffer, for eksempel). Vi anser at disse
hever etableringsbarrierene for aktører som ønsker å frakte denne typen gods, og de stiller kvalitetskrav som er
strengere enn de kravene noen velinformerte kunder ville kunne ha valgt på egenhånd. Vi anser likevel disse
reguleringene som forholdsmessige av følgende hensyn. Kravene for transportører av levende dyr og akvakulturdyr er tilstede for å beskytte dyrene, som ikke selv har en stemme og kan si fra om dårlig behandling. Dyrevelferd
kan fort bli skadelidende i en konkurransesituasjon der ingen taler dyrenes sak. For farlig gods kan vi i liten grad
forvente at hver enkelt transportør – i fravær av reguleringer – vil besitte tilstrekkelig kunnskap til å kunne
håndtere dette på en forsvarlig måte. Både av hensynet til transportørens egen sikkerhet, men ikke minst av
hensynet til skader for øvrige samfunnsaktører, vurderer vi derfor kravene til transportører av farlig gods som
forholdsmessige.

4.5.2. Begrensede muligheter til å konkurrere
Kravene som stilles til kjøretøy og sjåfør vil også begrense aktørenes muligheter til å konkurrere, ved at noen
kunder kunne ha valgt å kjøpe tjenester fra aktører som tilbyr transport av lavere kvalitet enn det som er mulig
under dagens lovverk. Men gitt at verken kunden eller transportøren selv bærer hele kostnaden dersom ulykker
skulle finne sted – de vil ofte i stor grad bæres av tredjepart i kollisjoner eller av samfunnet for øvrig – virker det
lite sannsynlig at fraværet av denne type konkurranse representerer et stort samfunnsmessig tap. Som nevnt
over, er disse kvalitetskravene i all hovedsak norsk implementering av EU-reguleringer, og anses således å ha lav
sannsynlighet for å kunne endres.
Vi har identifisert to typer krav til driften som begge begrenser muligheten til å konkurrere. Den første gruppen
krav er kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Disse begrenser tilbydernes mulighet til å tilby transporttjenester der
sjåføren kjører bil i større deler av døgnet enn det som er tillatt etter dagens regelverk (ni timer per dag, 56 timer
per uke, 90 timer per to uker). For det første har dette regelverket trafikksikkerhet som mål, og kan nok anses
forholdsmessig. For det andre tar forskriften i EU-forordningen som forskrift direkte, og er således harmonisert
med EU-landene, og alle AETR-landene.
Den andre gruppen er lønns- og arbeidstidsbestemmelsene, som her er regulert gjennom forskrift. Tariffavtalen
er allmenngjort, så ingen kan avtale lønnsvilkår under tariffnivå. Videre er det forskriftsbestemt krav om overtid
når den fastsatte normalarbeidstiden overstiges. Det virker derfor å være svært vanskelig å konkurrere på lave
lønnskostnader, noe som er konkurransebegrensende. Lovgiver har selvsagt vært klar over denne effekten av
allmenngjorte tariffavtaler, men har likevel valgt å innføre reguleringen nettopp med det formål å hindre denne
typen konkurranse. Vi velger derfor å anse allmenngjøringen av tariffavtalen som forholdsmessig, da det er
vanskelig å se mindre inngripende måter å sikre seg mot lavlønnskonkurranse fra utenlandske aktører på enn en
slik de facto minstelønn. Av effektivitetshensyn hadde det likevel vært bedre om minstelønnen var sektorovergripende, heller enn sektorspesifikk slik den er nå.
Vi har valgt å behandle kabotasjereglene i neste kapittel under kundenes begrensede valgmuligheter, selv om de
åpenbart også begrenser utenlandske transportørers mulighet til å konkurrere i det norske markedet.
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4.5.3. Kundenes begrensede valgmuligheter
Det generelle forbudet mot kabotasjekjøring begrenser kundenes valg av transportør, og er således
konkurransebegrensende. I en verden uten konkurransebegrensende reguleringer, ville enhver med behov for å
frakte gods i Norge kunne velge den transportøren som tilbød den beste kombinasjonen av kvalitet og pris. Med
et forbud mot kabotasjekjøring er valget begrenset til å stå mellom de transportørene som har forretningssted i
Norge.
Kabotasjekjøring er likevel tillatt i en midlertidig periode. Fra 1.1.2015 er denne midlertidige adgangen definert
som i forordning (EF) 1072/2009: Maksimalt tre kabotasjeoppdrag, alle innenfor syv dager etter det grensekryssende oppdraget. Selv om dette er mer liberalt enn et absolutt forbud, er dette fortsatt konkurransebegrensende. Formålet med den midlertidige tilgangen er delvis av miljøhensyn å unngå at utenlandske lastebiler
må returnere tomme, fordi de ikke har råd til å stå tomme i vertslandet og vente på returoppdrag. Adgangen til
å ta kabotasjeoppdrag sikrer transportøren inntekter og tillater ham å vente i vertslandet på at det skal dukke
opp returoppdrag til hjemlandet.
Basert på de ulike partenes høringsuttalelser da forordningen ble tatt inn som forskrift, virker det åpenbart at
muligheten for kabotasjeoppdrag presser prisen gjennom konkurranse: «Norges Lastebileier-Forbund og Norsk
Transportarbeiderforbund ønsker seg en strengere regulering enn det som er foreslått, mens andre instanser som
representerer transportkjøperdelen av næringslivet heller ønsker en mer liberal kabotasjeadgang enn det som er
foreslått.»31 Dette viser tydelig at kundene setter pris på muligheten kabotasjekjøring gir til å kjøpe billige
transporttjenester, og at de norske transportørene ikke setter pris på konkurransen de opplever. Tariffavtalen
ble allmenngjort først etter at de nye kabotasjereglene trådde i kraft, og med den økende bruken av kabotasjekjøring som ett av hovedargumentene. I begjæringen om allmenngjøring viste YS særlig til at sjåfører fra Polen
og baltiske land kjørte i Norge med lønnskostnader som ligger på rundt 20 prosent av gjennomsnittlige lønnskostnader for norske aktører.32
Figur 4-2 viser utviklingen i kabotasjekjøringen i Norge. Det har vært en kraftig økning siden EU-utvidelsen, og
andelen kabotasjekjøring er nå om lag 2,5 prosent målt i tonnkilometer.
Den typen begrensning som kabotasjeforbudet har, ser vi i liten grad i andre sektorer – selv ikke i de andre
sektorene der tariffavtalen er allmenngjort (bygningsarbeidere, renhold, fiskeriarbeidere og lignende). Dette
begrunnes gjerne i at transportbransjen av natur er svært mobil, og at spennet i lønns- og arbeidsvilkår i
transportbransjen i Europa fortsatt er svært stort. EU hadde selv planer om et fullstendig liberalisert europeisk
transportmarked fra 2015, men har lagt planene på is nettopp for å unngå misbruk og glidende sosiale vilkår. 33
Dersom målet er å redusere påvirkningen på norske lønns- og arbeidsvilkår, er det et mer direkte virkemiddel å
regulere kabotasjekjørernes lønns- og arbeidsvilkår enn å forby kabotasje. Det er mindre konkurransebegrensende å heve minstelønnen for kabotasjekjørerne enn å legge ned direkte forbud utover tre oppdrag, slik
det gjøres i dag. Sett i lys av den allmenngjorte tariffavtalen og det omfattende felleseuropeiske regelverket for
kjøretøyskvalitet, sjåførkompetanse og kjøre- og hviletider, fremstår derfor den begrensede adgangen til å ta
kabotasjeoppdrag unødvendig konkurransebegrensende. Dersom den eksisterende minstelønna ikke er

31

Europalov.no, http://europalov.no/rettsakt/adgang-til-markedet-for-internasjonal-godstransport/id-392, hentet
22.02.2016
32 https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-ogutvalg/tariffnemnda/vedtak/2015/protokoll-32015/id2413722/, hentet 26.02.2016
33 http://theloadstar.co.uk/ec-backs-down-on-road-hauglage-cabotage-liberalisation-plans/, hentet 25.02.2016
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tilstrekkelig til å sikre lønnsvilkårene, er det bedre å heve minstelønna enn å forby utenlandske transportørers
adgang.

4.6. Oppsummering og konklusjon
Godstransport på vei er kraftig regulert. Det stilles en rekke kvalitetskrav til kjøretøy som benyttes, det kreves
langt kurs for å få løyve til å drive transport, og driften er regulert gjennom allmenngjort tariffavtale og krav til
kjøre- og hviletider. De fleste reguleringene er felleseuropeiske, og disse kravene gjelder for alle som kjører i
Norge, uavhengig av opprinnelsesland. Således flytter reguleringene i liten grad konkurransekraft fra regulerte
til uregulerte aktører. Den begrensede adgangen til å drive kabotasjekjøring er begrunnet i hensynet til lønns- og
arbeidsvilkår for norske transportører, men representerer en direkte skjerming av norske transportører fra
utenlandsk konkurranse.
Et alternativ til dagens regulering er i første omgang å utvide adgangen til å ta kabotasjeoppdrag, på sikt fjerne
hele begrensningen. En slik liberalisering vil føre til flere kabotasjeoppdrag og reduserte transportkostnader for
kjøperne av transporttjenester.34 Dette vil øke produktiviteten til norsk økonomi generelt, og dermed også styrke
konkurransekraften til norsk næringsliv. Økningen i kabotasjeoppdrag vil dels være nye oppdrag, men vil selvsagt
også fortrenge etablerte norske transportører. Denne effekten er i prinsippet den samme som når andre bransjer
møter konkurranse fra utlandet, med det unntak at vi her ikke importerer ferdigproduserte varer, men heller
importerer tjenesteproduksjonen hit til Norge.
Dersom en slik økt import av transporttjenester på bekostning av norske transportører er politisk uønsket, mener
vi at det er mindre konkurransebegrensende å regulere lønns- og arbeidsvilkårene for kabotasjekjørerne direkte,
heller enn dagens forbud. På den måten kan kjøperne av transporttjenester fortsatt velge den transportøren som
best møter deres behov. En slik liberalisering kan følges opp av økt tilsyn med at utenlandske transportører
faktisk følger de fastsatte minstelønnskravene på oppdrag i Norge.

34

En slik liberalisering er i tråd med EUs ambisjoner. Daværende Europakommisjons talsperson for transport, Helen Kearns,
sa i 2013: «It is clear that cabotage rules must evolve over the long term, but it needs to be done properly and in consultation
with all stakeholders. That process is complex and it takes time.» (http://theloadstar.co.uk/ec-backs-down-on-roadhauglage-cabotage-liberalisation-plans/, hentet 25.02.16)
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5.

Case 3: Kapitalkrav til banker

Finansieringsvirksomhet er den største blant de næringene vi har utpekt som viktige. Innen finansieringsvirksomhet er «bankvirksomhet ellers» den største enkeltgruppen av foretak. Banksektoren er underlagt et
svært omfattende lovverk, og er trolig den mest gjennomregulerte sektoren i næringslivet. For å begrense
omfanget har vi fokusert på konkurransemessige effekter av kapitalkrav til bankene. Bankene som opererer i
det norske markedet møter ulike kapitaldekningskrav avhengig om de er vurdert som «systemviktige» eller
ikke, om de bruker interne risikomodeller til å beregne kapitalvekter på utlån, og om de er underlagt norske
eller utenlandsk regulering. I stor grad følger den norske reguleringen av EU-lovgivningen. I den grad det er
konkurransebegrensende effekter av den felleseuropeiske reguleringen, er det vår vurdering at denne
reguleringen er vanskelig å endre unilateralt fra norske myndigheters side. Det finnes imidlertid norske
kapitaldekningsreglene som avviker fra reglene som utenlandske filialbanker opererer under. Disse
reguleringene har potensielt betydelige konkurransebegrensende effekter, og vil også være enklere å endre.

5.1. Hvordan fant vi dette caset?
Som det fremgår av Tabell 2-1 på side 15, har vi vurdert at «Finansieringsvirksomhet» både er systemkritisk og
brukerkritisk. Dette vil gjelde for de fleste land.
Vi anser at finansieringsvirksomhet er systemkritisk av hensynet til finansiell stabilitet i krisesituasjoner. I tillegg
kommer kapitaltilgang for næringslivet, som gjør finansieringsvirksomhet både bruker- og systemkritisk. Til sist
er finansieringsvirksomhet også brukerkritisk fordi de treffer forbrukerne ved store og viktige korsveier i livet
(boligkjøp, arv og lignende), der forbrukervernet antas å veie tungt. Disse hensynene taler for at dette er en
bransje der vi forventer en rekke reguleringer for å sikre forbrukere og finansiell stabilitet.
Som forklart i kapittel 2.1.4, har vi valgt å ta for oss den største femsifrede NACE-næringen innen hver av de tre
A64-næringene vi har gått videre med. Som det fremgår av Tabell 5-1 under, er «Bankvirksomhet ellers» den
desidert største næringen innen «Finansieringsvirksomhet».35 Vi har derfor valgt ut bankvirksomhet som
eksempelstudie nummer tre.

35

At næring 64.190 heter «Bankvirksomhet ellers» er for å skille den fra 64.110 «Sentralbankvirksomhet».
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Tabell 5-1 - Femsifrede NACE-næringer innen "Finansieringsvirksomhet ". «Rang X» refererer til posisjonen næringen har
når de 440 femsifrede tjenestenæringene sorteres fra størst til minst etter variabel X. «Gjsn. rang» er gjennomsnittet av
de tre «Rang X». Næringene er sortert fra størst til minst etter den gjennomsnittlige rangvariabelen.

Femsifrede NACE-næring

Bankvirksomhet ellers

Annen kredittgivning

Omsetning

Ansatte

Verdiskaping

Rang

7

8

1

5,3

23

145

8

58,7

88

253

38

126,3

92

262

36

130,0

39

437,5

10

162,2

158

407

86

217,0

229

382

168

259,7

249

416

232

299,0

382

411,5

365

386,2

425

429

420

424,7

formidlingstjenester

formidlingstjenester
Digitale
formidlingstjenester
Digitale
formidlingstjenester

Investeringsselskaper/-fond

Digitale

åpne for allmennheten

formidlingstjenester

Spesielle holdingselskaper

Gjsn.

Digitale

lukket for allmennheten

Aktive eierfond

Rang

formidlingstjenester

Digitale

Verdipapirfond

Rang

Digitale

Investeringsselskaper o.l.

Finansielle holdingselskaper

Rang

Menonkategori

Digitale
formidlingstjenester
Problemløsere

Annen
finansieringsvirksomhet

Problemløsere

ikke nevnt annet sted
Forvaltningsstiftelser for
fond og legater opprettet
for veldedige og

Problemløsere

allmennyttige formål, men
som selv ikke fordeler støtte

5.2. Hvordan identifiserte vi reguleringene?
For å komme frem til kandidatreguleringer av bankmarkedet, benyttet vi oss av de online kildene beskrevet i
kapittel 2.2.1. Se Vedlegg 2 for den fullstendige listen. Søk i lovdata etter lover og forskrifter som er relevant for
«bankvirksomhet» gir en liste over 100 forskjellige lover og forskrifter.
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For å begrense omfanget av dette caset, har vi valgt å fokusere på reguleringer som omfatter kapitalkrav til
bankene. Hovedgrunnen til at vi har valgt å fokusere på kapitaldekningsregelverket er at regelverket ofte nevnes
i den norske offentligheten. Implementeringen av det felleseuropeiske kapitaldekningsregelverket (CRR/CRD IV)
i norsk lov og forskrift, har blant annet fått bred omtale i media med hensyn til utilsiktede konsekvenser for
konkurransen mellom norske banker og norske filialer av utenlandske banker. Samtidig er bankenes
kapitaldekning et abstrakt mål som det kan være vanskelig for utenforstående å fatte betydningen av.
En første gjennomgang av de identifiserte lover og forskrifter knyttet til kapitalkrav viser et stort antall
bestemmelser. Mange av bestemmelsene er også svært tekniske, hvilket gjør det vanskelig å vurdere deres
konkurransebegrensende effekt hvis man ikke har inngående bransjekjennskap. Ved å kun se på bestemmelsenes
formulering er det også umulig å vurdere om dette er en regulering som kun gjelder norske banker eller om den
også gjelder for filialer av utenlandske banker. I hvilken grad reguleringen også gjelder filialbanker avhenger av
hvorvidt, og på hvilken måte, bestemmelsen omfattes av gjensidighetsprinsippet mellom norske og utenlandske
tilsynsmyndigheter. For å vurdere det sistnevnte kan man potensielt se formuleringen i det norske lovverket opp
mot bestemmelser i direktivene eller forordningene i EU. Dette er imidlertid en svært omfattende jobb dersom
man ikke på forhånd har inngående kjennskap til EU-regelverket.
For å gjøre vurderinger av hvilke bestemmelser som kan virke konkurransebegrensende innen kapitaldekningsregelverket, har vi derfor stor grad hvilt på skriftlige og muntlige sekundærkilder. I tillegg har vi
gjennomført søk på Altinns tjeneste «Må jeg spørre om lov» og Oppgaveregisteret i Brønnøysund. Etter å ha
brukt sekundærkilder til å identifisere konkurranseeffekter av kapitaldekningsregelverket, går vi deretter tilbake
til listen over lover og forskrifter som regulerer bankenes kapitaldekning for å identifisere de konkrete
bestemmelsene. Dette er nødvendig for å kunne komme med konkrete forslag til hvordan bestemmelsene kan
endres. Ved å søke opp de relevante bestemmelsene i det identifiserte utvalget av lover og forskrifter, gjør vi
også indirekte en kvalitetssikring av hvorvidt metoden for å identifisere reguleringer knyttet til kapitalkrav har
fanget opp de relevante lovtekstene.
Høringssvar er generelt en viktig kilde til å identifisere konkurransebegrensende reguleringer. Særlig relevant her
er høringssvar fra bankene selv og deres interesseorganisasjoner, slik som Finans Norge og Sparebankforeningen.
I tillegg er det også ofte høringssvar fra andre offentlige myndigheter, slik som Norges Bank, Konkurransetilsynet
og SSB. Utover dette er det også relevant å følge med på uttalelser fra utenlandske finanstilsyn, da særlig det
svenske og danske, knyttet til utøvelsen av gjensidighetsprinsippet mellom landene.
I tillegg til høringssvar har vi også gjennomført søk etter selvstendige uttalelser, medieoppslag og analyser knyttet
til konkurranseeffekter av kapitalkrav i bankmarkedet. Det er også gjennomført uformelle samtaler med
representanter for Konkurransetilsynets markedsavdeling for finans og kommunikasjon, ulike banker, samt deres
interesseorganisasjoner.

5.3. Kort om bankmarkedet
Det norske bankmarkedet består av 134 foretak. Det er generelt få nyetableringer og få aktører som legger
ned driften hvert år. Flere av sparebankene som ble etablert tidlig på 1800-tallet opererer fortsatt, og er
dermed blant Norges eldste foretak. De senere årene er det også blitt flere filialer av utenlandske banker og
utenlandske datterbanker i det norske markedet, mange av disse er oppstått som følge av oppkjøp av norske
banker.
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Det norske bankmarkedet preges av få og gamle bedrifter. Til sammen er 134 banker i det norske markedet ved
utgangen av første halvår 2015, fordelt på det 119 norske banker, tre norske datterbanker av utenlandske banker
og 12 filialer av utenlandske banker (Norges bank, 2015).
Flere av sparebankene som ble etablert tidlig på 1800-tallet opererer fortsatt, og er dermed blant Norges eldste
foretak. I Figur 5-1 under viser vi utviklingen i antall foretak som driver bank i Norge og utviklingen i
nyetableringer og driftsopphør.

Figur 5-1: Utvikling i antall foretak og sysselsatte. Indeks 2001=100 (figur til venstre). Antall nyetableringer og netto
driftsopphør som andel av totalt antall bedrifter (figur til høyre). Kilde: SSB 2016
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Som det fremkommer av figuren til venstre har det siden 2001 blitt 14 prosent færre foretak i det norske
bankmarkedet, mens antallet sysselsatte har falt med 3 prosent. Dette betyr at vi har sett en utvikling mot større
enheter siden 2001. DNB er den desidert største enkeltaktøren og kontrollerer drøyt 30 prosent av markedet.
Det er betydelig tilstedeværelse fra utenlandske aktører i det norske markedet. Norske datterselskap av
utenlandske banker utgjør rundt 12 prosent av markedet, mens filialer av utenlandske banker utgjør rundt 13
prosent.36 Selv om de største utenlandske bankene har etablert seg gjennom oppkjøp av norske banker, har de
også vokst gjennom betydelig organiske vekst de senere årene.
Av figuren over til høyre ser vi at det er flere år uten nyetableringer i det norske bankmarkedet. I tillegg ser vi at
antallet nyetableringer og driftsopphør er relativt lavt. Dette henger sammen med den særskilte stillingen
bankvesenet har i samfunnet. For det første er det store skalafordeler knyttet til bankvirksomhet. Det betyr at
det er vanskelig å etablere seg som ny aktør og konkurrere mot store etablerte aktører. For det andre er
bankmarkedet gjennomregulert for å blant annet hindre at banker går konkurs. Denne typen regulering drøftes
i det neste avsnittet.

5.4. Detaljerte krav til bankenes kapitaldekning
Minimumskravene til bankenes kapitaldekning følger i stor grad av EU-lovverket på området. I EU-regelverket
ligger det inne konkurransebegrensende reguleringer, eksempelvis i form av ulike metoder for å beregne
kapitaldekningen. Selv om disse er konkurransebegrensende i sin natur, er det likevel vanskelig å endre disse

36

Norges Bank: Finansiell stabilitet 2015: http://static.norgesbank.no/pages/104006/FinansiellStabilitet_2015.pdf?v=12112015124734&ft=.pdf
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reguleringene fra norsk side, uten at det får andre negative konkurransebegrensninger. Norske myndigheter
har innført et norsk kapitaldekningskrav for banker som opererer med interne modeller for å beregne
kredittrisikovekter (såkalte IRB-banker). Dette gir konkurransevridende effekter mellom norske IRB-banker og
norske filialer av utenlandske IRB-banker.
Myndighetene regulerer bankenes soliditet i form av minimumskrav til hvor mye egenkapital, eller andre former
for ansvarlig kapital, bankene må ha. Kapitalkravene som stilles er normalt i form av brøker, hvor nivået på
bankens ansvarlige kapital sees opp mot de eiendelene som banken har på sin balanse. I de fleste kapitalkravene
tas det, i ulik grad, også hensyn til risikoen knyttet til de eiendelene som banken har på sin balanse. Den
overordnede målsetningen med kapitalkravene til bankene er å sikre finansiell stabilitet. Bankenes ansvarlige
kapital bidrar til å verne innskytere og andre kreditorer i bankene mot tap. Det er behov for regulering av
bankenes kapitaldekning ettersom bankene selv ikke har tilstrekkelige insentiver til å ta hensyn til de negative
eksterne effektene av en eventuell insolvens. Dersom bankene blir insolvente har dette betydelige negative
effekter for innskyterne i bankene, som igjen kan få brede negative samfunnsmessige konsekvenser.
Kapital er den viktigste innsatsfaktoren i bankenes virksomhet. Regulering av bankenes kapitalstruktur har
således potensielt store kostnadseffekter i tjenesteproduksjonen. At banker har en høy andel kredittfinansiering
er en naturlig konsekvens av at en av deres hovedfunksjoner er å sørge for likviditet i markedet gjennom å ta
imot innskudd fra allmenheten. Insentivene til å ha en høy andel lånefinansiering forsterkes imidlertid av at
mange banker har implisitte statsgarantier og at det finnes innskuddsgarantier som sikrer deres kunder (UlltveitMoe mfl. (2013)). I tillegg er det slik at egenkapitalen i banker blir ekstra kostbar sammenlignet med andre typer
virksomheter, som følge av at det fra aksjonærenes ståsted er en risiko for at bankene blir satt under offentlig
administrasjon.
Det meste av kapitaldekningsregelverket er internasjonalt, men det finnes også et nasjonalt handlingsrom. Over
tid har kapitaldekningsregelverket vokst i både omfang og kompleksitet, og det nasjonale handlingsrommet har
også blitt mindre. I 1988 publisert Baselkomiteen det såkalte Basel I-regelverket, som fokuserte på kredittrisiko
og introduserte regler for risikovekting av bankens eiendeler. Før dette hadde myndighetene fokusert på
kvantitative kredittreguleringer. Innføringen av kapitalkravene knyttet til Basel I kom dessverre litt for sent til å
avverge bankkrisen i Norge på begynnelsen av 1990-tallet, som var en konsekvens av sterk kredittliberalisering
uten styring av tilsyn og kapitalkrav. I 2004 ble Basel II publisert. Hensikten med Basel II-regelverket var, gjennom
å åpne opp for bruk av mer sofistikerte interne risikomodeller, å bidra til at den kapitalen som blir satt av til å
avlaste risikoen i utlånet, i større grad samsvarer med utlånets faktiske risiko. Finanskrisen i 2008-09 viste
imidlertid at det var betydelige svakheter i kapitaldekningsregelverket, og allerede i 2010-2011 ble Basel IIIrammeverket introdusert. Disse anbefalingene er i EU blitt implementert gjennom kapitalkravsdirektivet (CRD
IV) og kapitalkravsforordningen (CRR).
Norske myndigheter har allerede innført mye av det felleseuropeiske kapitaldekningsregelverket (CRD IV/CRR) i
norsk lov og forskrift. I Norge følger kapitaldekningsreglene av Finansforetaksloven kapittel 14, samt lovens
tilhørende forskrifter. Figuren nedenfor viser utviklingen i bankenes kapitalkrav de siste tre årene. Overordnet
kan man skille mellom tre typer kapital: Ren kjernekapital, tilleggskapital og hybridkapital. Som det fremgår av
figuren kan kravet til ren kjernekapital deles inn minimumskravet på 4,5 prosent, pluss følgende buffere:
Bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3 prosent, motsyklisk buffer på 1 prosent (1,5 prosent fra
juli 2016) og buffer for systemviktige banker på 1 prosent (2 prosent fra juli 2016). Figuren indikerer at det er
forskjellige kapitaldekningskrav for systemviktige banker, og andre banker.
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Figur 5-2 - Utvikling i kapitalkrav i norske banker. Kilde: Finansdepartementet (Nasjonalbudsjettet, 2016)

Fra det store utvalget reguleringer som gjelder for bankvirksomhet, har vi plukket ut lovene og forskriftene
presentert i Tabell 5-2. Disse reguleringene må sees i sammenheng, da de utgjør den samlede reguleringen av
bankenes kapitaldekning. Finansforetaksloven, og forskriftene som omhandler kapitalkrav, er plukket ut manuelt
basert på tittelen på lov- og forskriftstekstene. Av regelverket går det fram at det er flere potensielt konkurransebegrensende reguleringer. Blant annet åpnes det opp for ulike metoder å beregne risikovektene på utlån, hvilke
bidrar til å gjøre bankenes rapporterte tall for kapitaldekning mindre sammenliknbare.

Tabell 5-2 - Identifiserte reguleringer knyttet til kapitaldekningskrav for banker. Klassene (A) til (D) refererer til OECDs
sjekkliste, se kapittel 2.2.3.

Regulering

(A)

(B)

(C)

(D)

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

1

1

0

0

Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker,

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv.
(kapitalkravsforskriften)
Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og
verdipapirforetak
Forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis
mv.
Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV
(CRR/CRD IV-forskriften)
Forskrift om krav til den ansvarlige kapitalen for etablerte
kredittinstitusjoner
Forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner
Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer
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Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal

1

1

0

0

1

1

0

0

tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)
Forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Kapitaldekningsreglene for banker har en rekke presise definisjoner på soliditetsmål. Nedenfor følger
definisjoner på noen av de mest relevante begrepene. Hensikten med denne oversikten er at den kan anvendes
dersom leseren har behov for en presis definisjon av begrepene som anvendes i dette kapittelet.

Definisjoner:
Ren kjernekapital = egenkapital minus regulatoriske fradrag
Kjernekapital = ren kjernekapital pluss fondsobligasjoner
Ansvarlig kapital = kjernekapital pluss tilleggskapital
Tilleggskapital (hybridkapital) = andre former for lånekapital (utover fondsobligasjoner) som kan brukes til å
dekke tap i krisesituasjoner
Beregningsgrunnlaget (Sum risikovektede eiendeler) = Eiendeler multiplisert med risikovekt
Ren kjernekapitaldekning = Ren kjernekapital/Beregningsgrunnlag
Kjernekapitaldekning = Kjernekapital/Beregningsgrunnlag
Kapitaldekning = Ansvarlig kapital/Beregningsgrunnlag
Uvektet kjernekapitalandel = Kjernekapital/(Eiendeler + poster utenfor balansen)
IRB-bank = bank som benytter intern, myndighetsgodkjent modell for beregning av risikovekter (innført ved
Basel II-standardene)
Standardmetode-bank = bank som benytter myndighetsfastsatte risikovekter (innført ved Basel IIstandardene)
«Norsk» Basel I-gulv = nedre grense for beregningsgrunnlag basert på Basel I-reglene
«EUs» Basel I-gulv = nedre grense for ansvarlig kapital basert på Basel I-reglene

5.5. Hvordan er kapitalkravene konkurransebegrensende?
I resten av kapittelet går vi gjennom OECDs firepunkts sjekkliste med hensyn til regulatoriske kapitalkrav som kan
virke konkurransehemmende. Generelt har vi ikke gått inn på effekter av periodiseringen av innføring av
regelverk. Tidspunktet for når et kapitalkrav blir innført i Norge sammenlignet med andre land som har banker
som konkurrerer i det norske markedet vil ha betydning for konkurransen i markedet. Samtidig vil denne effekten
være forbigående, og vi har derfor valgt å ikke fokusere på denne typen effekter i analysen.
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5.5.1. Etableringsbarrierer
Over den siste tiårsperioden 2006-2015 er det etablert til sammen ni nye banker i Norge. Disse er Gjensidige
Bank AS, Kaupthing Bank, Bank Norwegian, Pareto Bank, Warren Bank, Eika Kredittbank, KLP Banken, OBOS
Banken og Komplett Bank.37 Altså i snitt i underkant av én ny banketablering per år. Det relativt begrensede
nivået på nyetableringer kan indikere at det er etableringsbarrierer knyttet til å drive bank.
Det finnes en rekke type reguleringer av banker som kan føre til økte etableringsbarrierer. Det store omfanget
av reguleringer som banker må forholde seg til er også en etableringsbarriere i seg selv (se nærmere omtale i
Konkurransetilsynet (2015) kapittel 2.3.3). I denne analysen konsentrerer vi oss imidlertid om regulatoriske
kapitalkrav som kilde til etableringsbarrierer.
Gjennom søk på Altinns tjeneste «Må jeg spørre om lov?» finner vi at det er krav om at en forretningsbank ikke
kan stiftes med en aksjekapital på mindre enn fem millioner euro. Tilsvarende gjelder det for sparebanker at de
ikke kan stiftes med grunnfond på mindre enn et beløp i norske kroner som svarer til fem millioner euro.38 Videre
følger det av loven at Departementet i «særlige tilfelle» kan tillate etablering til tross for lavere samlet
startkapital.39
Tradisjonelt er det betydelige infrastrukturinvesteringer knyttet til å drive tradisjonell bankvirksomhet hvor man
tar imot innskudd fra offentligheten. Et minimumskrav om fem millioner euro i startkapital vil for de fleste
således ikke være bindende sett opp mot hvor mye kapital de egentlig trenger. Samtidig er det viktig at
regelverket er tilstrekkelig fleksibelt slik at det også kan ta høyde for at det kan oppstå nye løsninger som kan
gjøre det rimeligere å etablere bank. Blant annet er det trolig at utviklingen i informasjonsteknologi vil kunne
redusere disse kostnadene betydelig. Et slikt regulatorisk krav til startkapital vil kunne begrense noen aktørers
mulighet til å etablere seg. Fem millioner euro er en betydelig mengde egenkapital for de fleste enkeltpersoner.
Anekdotiske bevis basert på uttalelser i media tyder også på at dette kan være et reelt hinder for etablering. 40
Ettersom en bank uansett er bundet av regulatoriske kapitalkrav i sin operative virksomhet, er det potensielt
overflødig at det også er krav til nivået på startkapital.
Ethvert avvik i kapitaldekningsregler mellom Norge og utlandet er i prinsippet konkurransebegrensende ettersom det gjør det mer kostbart for utenlandske aktører å etablere seg i Norge. 41 Dette er ikke på grunn av
kapitalkravet i seg selv, men fordi det avviker fra kravet de normalt opererer under, og således bidrar til å øke
transaksjonskostnadene knyttet til etablering i Norge. Innen kapitaldekningsregelverket knytter denne typen
avvik seg normalt til ulike nivåer på kapitaldekningen for ulike buffere mellom land. De administrative
kostnadene knyttet til dette er trolig svært små, og denne typen avvik er derfor trolig i liten grad begrensende
for etableringer av utenlandske filialer i Norge.

37

Se FNOs oversikt over forretningsbanker i Norge – fusjoner og opphør:
https://www.fno.no/statistikk/bank/forretningsbanker-i-norge-fusjoner-og-opphor/
38 I Altinns tjeneste vises det til at disse kravene følger av hhv. Forretningsbankloven § 8 første ledd og Sparebankloven § 3
tredje ledd. Disse lovene er nå erstattet av Finansforetaksloven. Det samme minstekravet til startkapital for både
forretningsbanker og sparebanker følger nå av § 3-4 første ledd i Finansforetaksloven.
39 Se Finansforetaksloven § 3-4 femte ledd.
40 Se http://www.vest24.no/etablerer-ny-bank-i-by-n/s/5-82-16305
41 Se artikkel fra Ulltveit-Moe mfl. (2013) for en sammenligning av nivået på bufferkravene i de skandinaviske landene.
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5.5.2. Begrensninger i mulighetene til å konkurrere
Kapital er den viktigste innsatsfaktoren i bankenes virksomhet. Regulering av bankenes kapitalstruktur har
således potensielt store kostnadseffekter i tjenesteproduksjonen. I tillegg vil kapitalkrav kunne føre til kvalitetsstandarder som er over kravet noen velinformerte kunder ville ha valgt. Her er det imidlertid grunn til å
poengtere at det finnes mange alternative finansielle instrumenter enn bankinnskudd. At bankene har strenge
krav til solvens forhindrer således ikke kundene fra å velge andre finansielle instrumenter som har lignende
likviditetsegenskaper som bankinnskudd, men som er mindre sikre.
I resten av dette delkapittelet går vi gjennom det vi anser som de potensielt viktigste konkurransevridende
effektene av kapitaldekningsregelverket. Vi fokuserer her på skillet mellom reguleringen av 1) systemviktige
banker og øvrige banker, 2) standardmetodebanker og IRB-banker og 3) norske IRB-banker og norske filialer av
utenlandske IRB-banker. Vår vurdering er at det er særlig de to siste skillene som har konkurransebegrensende
effekter, men at det først og fremst er den konkurransebegrensende effekten fra reguleringen av norske IRBbanker og norske filialer av utenlandske IRB-banker hvor norske myndigheter har mulighet til å påvirke.

Skillet mellom systemviktige banker og øvrige banker
Som det fremgår av Figur 5-2 ovenfor opereres det med en egen buffer for systemviktige banker. 42 Isolert sett
fremstår det særegne bufferkravet for systemviktige banker som en konkurransevridning i disfavør av de
bankene som er definert som systemviktige. 43 Samtidig er et av hovedargumentene for å innføre særegne
bufferkrav for systemviktige institusjoner at dette kapitalkravet skal kompensere for den implisitte subsidien som
disse bankene opererer under. Dersom markedet legger til grunn at disse institusjonene opererer med en
implisitt statsgaranti i tilfellet insolvens, vil det føre til at disse bankene får kunstig billig finansiering i
kapitalmarkedet sett opp mot den kapitaldekningen de faktisk har. Slik sett er den ekstra bufferen for
systemviktige banker en konkurransefremmende regulering.
Det er flere kompliserende konkurranseforhold knyttet til denne reguleringen. 44 For det første er det av betydning hvilke banker som eksplisitt blir vurdert som systemviktige som følge av regelverket. Hvis det er slik at noen
av bankene som ikke er blitt vurdert som systemviktige likevel opererer under en implisitt statsgaranti, så vil de
bankene som opererer med den ekstra bufferen ha en kostnadsulempe målt opp mot de bankene som faktisk er
systemviktige, men som ikke er definert slik. Hvorvidt dette er tilfellet, vil avhenge av hvor godt definisjonen av
systemviktig i forskriften sammenfaller med hvilke banker som er de facto systemviktige. Dette spørsmålet er
vanskelig å vurdere uten å se hvordan myndighetene faktisk agerer i en reell krisesituasjon.
Den neste utfordringen knytter seg til nivået på bufferen for systemviktige banker. Her er det for det første et
viktig spørsmål om den økte kapitalkostnaden, som følge av økt krav til bufferkapital for systemviktige banker,
står i forhold til den indirekte subsidien den implisitte statsgarantien innebærer. En måte å undersøke dette på
er å se på finansieringskostnaden for de systemviktige bankene kontra de bankene som er nærmest å defineres
som systemviktige, kontrollert for kapitalstrukturen.
Nivået på bufferen for systemviktige banker er ikke bare relevant norske banker i mellom, men også med hensyn
til nivået på bufferen for utenlandske systemviktige banker som opererer i det norske markedet. I den grad

42

Hvordan banker defineres som systemviktige går frem av «forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner», mens nivået
på bufferen fremgår av Finansforetaksloven § 14-3 tredje ledd.
43 Per i dag er det tre banker som er definert som systemviktige i Norge: DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS.
44
Se også Konkurransetilsynets høringssvar til Finansdepartementet datert 28.01.2014 om «utkast til regler om systemviktige
finansinstitusjoner».
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norske systemviktige banker har høyere eller lavere bufferkrav enn tilsvarende utenlandske banker, vil dette
virke konkurransevridende.

Skillet mellom standardmetodebanker og IRB-banker
Kapitalkravene er utformet som minimumskrav til ansvarlig kapital relativt til summen av risikovektede
eiendeler.45 I det norske lovverket går det fram at risikovektene skal beregnes ved bruk av den såkalte
standardmetoden, alternativt kan banken søke Finanstilsynet om å få benytte interne metoder (IRB) til å beregne
kredittrisiko.46
Utvikling av egne modeller for å beregne kredittrisiko er ressurskrevende, og per 2015 var det kun ti norske
banker som hadde søkt Finanstilsynet og fått tillatelse til å bruke interne modeller – de såkalte IRB-bankene. De
øvrige benytter standardmetoden (Finanstilsynet, 2015). For å få tillatelse til å operere som IRB-bank må man
tilfredsstille en rekke krav.47 Ved at det opereres med ulike metoder for å beregne kredittrisikovekter, vil i
prinsippet to identiske banker, hvor det eneste som skiller er hvorvidt de bruker standardmetoden eller interne
modeller, ha forskjellig de facto kapitaldekning.
Et slikt regelverk har konkurransevridende effekter mellom IRB-banker og banker som benytter standardmetoden. Generelt synes tendensen å være at IRB-bankene har lavere risikovekter enn standardmetodebankene, alt annet likt. Ettersom kapitalkravet er bindende, er dette i tråd med hva vi burde forvente: insentivet
til å utvikle dyre interne modeller er jo nettopp at man kan oppnå lavere risikovekter enn standardmetoden
tillater. Kostnadsfavøren går således i IRB-bankenes retning. Dette synes også å være bekymringen fra
Sparebankforeningen i en høringsuttalelse tilbake til 2006 knyttet til innføringen av Basel II. 48 Der uttaler de blant
annet følgende: Sparebankforeningen vil på det sterkeste fraråde at Finansdepartementet svekker
konkurranseposisjonen til norske banker som vil anvende standardmetoden mer enn det som allerede følger av
direktivet». En slik forskjellsbehandling kan på sikt gjøre det vanskelig å operere som standardmetodebank,
hvilket vil redusere antallet lokalbanker som opererer i det norske kredittmarkedet. En potensiell negativ effekt
av dette er at kredittilbudet til det lokale næringslivet svekkes (Grimsby, 2015).
Muligheten til at banker kan operere med ulike måter å beregne kredittrisiko følger fra det europeiske kapitaldekningsregelverket. Dette gjør det vanskelig for norske myndigheter å unilateralt fjerne denne konkurransevridningen. Baselkomiteen har imidlertid nylig hatt på høring et utkast til endringer i standardmetoden for
kredittrisiko. Dette åpner potensielt opp for et mer nyansert risikovektingssystem for de bankene som benytter
standardmetoden, noe som vil bidra til å redusere den konkurransevridende effekten av regelverket.

Skillet mellom norske IRB-banker og norske filialer av utenlandske IRB-banker
I tillegg til avvikende kapitaldekningsregler for IRB-banker og banker som benytter standardmetoden går det
også et skille mellom kapitaldekningsregler for norske banker, og norske filialer av utenlandske banker. Ettersom
alle de utenlandske filialbankene som opererer i det norske markedet er IRB-banker, vil vi i dette delkapittelet

45

Summen av risikovektede eiendeler, omtalt som beregningsgrunnlaget, er definert i Finansforetaksloven § 14-2.
Detaljene knyttet til anvendelse av standardmetoden og intern metode er angitt i henholdsvis del II og del III i
Kapitalkravsforskriften.
47 Se Kapitalkravsforskriften kapittel 3
48https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/fin/hdk/2006/0082/ddd/pdfv/288227220806_kapitaldekning_sparebankforening_i_norge.pdf
46
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fokusere på konkurranseeffekter mellom norske IRB-banker og utenlandske filialbanker som benytter IRBmodeller.
Det nye kapitaldekningsregelverket var ment som et fullharmoniseringsregelverk i Europa. Dette for å sikre et
transparent regelverk og fravær av regulatorisk arbitrasje mellom ulike land innad i EU. I Norge har man likevel
valgt en særnorsk implementering for deler av kapitaldekningsregelverket. Av forskjellene i kapitaldekningsregelverk mellom Norge og andre europeiske land, trekkes det såkalte Basel I-gulvet frem som den viktigste
konkurransebegrensende enkeltreguleringen mellom norske og utenlandske IRB-banker (Ulltveit-Moe mfl.
(2013))
Mens Basel I-gulvet i Norge er en nedre grense for risikovektet balanse, er den i EU en nedre grense for ansvarlig
kapital. I praksis betyr dette økte kapitalkostnader for norske IRB-banker sammenlignet med de utenlandske
filialbankene som opererer i det norske markedet. 49 Basel I-gulvet bidrar imidlertid til å redusere konkurranseulempen mellom norske banker som benytter standardmetoden og IRB-bankene.
I prinsippet har norske, svenske og danske myndigheter en enighet om gjensidighet i sine kapitalkrav. Dette
innebærer eksempelvis at svenske tilsynsmyndigheter skal sørge for at deres banker med hovedkontor i Sverige
som har filialbank i Norge, skal ha samme kapitalkrav som norske banker for filialens portefølje i Norge. Når det
gjelder Basel I-gulvet så faller dette utenfor hva som ligger inne i det harmoniserte kapitaldekningsregelverket
fra EU (CRR/CRD IV), og omfattes derfor ikke av gjensidighetsprinsippet.
Slik gjensidighetsprinsippet gjennomføres er det også usikkert om effekten på kapitalkostnaden for norske IRBbanker og utenlandske filialer blir den samme. Dette følger av at norske kapitaldekningsregler innføres gjennom
økte risikovekter, mens det for svenske tilsynsmyndigheter normalt gjennomføres gjennom økte krav til nivået
på bufferne. På denne måten vil svenske banker fremstå som mer solvente enn norske fordi de har en høyere
kapitaldekningsbrøk. Dette kan gi en økt finansieringskostnad for norske banker fordi det er utfordrende å
kommunisere overfor internasjonale kreditorer at de er like solide som sine svenske eller danske konkurrenter,
til tross for at deres kapitaldekningsbrøk er lavere. Menon har nylig gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse
hvor vi argumenterer for at en harmonisering av Basel I-gulvet med gjeldende praksis i EU vil være
samfunnsøkonomisk lønnsomt (Grimsby med flere, 2016).
I Konkurransetilsynet høringsbrev datert 13.05.2014 knyttet til «Forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.» påpekes det at det at Norge ikke innfører redusert risikovekt for utlån til små og mellomstore
bedrifter kan bidra til konkurransevridning mellom norske banker og filialer av utenlandske banker som har
virksomhet i Norge. Dette er et eksempel på en regulering som kan bidra til å svekke norske IRB-bankers
konkurransedyktighet også i de mer risikable utlånssegmentene.

5.5.3. Begrenser insentiver til å konkurrere
Markedsaktører med profittmotiver har kun insentiver til å konkurrere i den grad det gir dem økt inntjening. En
rekke reguleringer svekker sammenhengen mellom det å levere bedre varer og tjenester og økte inntekter; disse
kan motivere markedsaktørene til heller å bruke kreftene på andre aktiviteter. Eksempler på dette kan være
rapporteringskrav som brått øker rundt enkelte omsetnings- og ansatteterskler.

49

Argumentet om at økt kapitalvekt fører til konkurransevridning bygger på en forutsetning om at Miller Modigliani-teoremet
ikke holder i praksis slik at økt krav til egenkapital ikke kompenseres fullt ut av lavere avkastningskrav på egenkapitalen og
billigere lånefinansiering. Denne forutsetningen er i tråd med hva empiriske studier på temaet også finner (se for eksempel
Vale (2011)).
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Vår vurdering er at det er få kapitalkrav i reguleringen som gir denne typen effekter. Man kunne sett for seg at
ekstra buffere for systemviktige finansinstitusjoner kunne gitt perverse effekter akkurat på terskelverdiene
knyttet til det å bli kategorisert som en systemviktig bank. Samtidig åpner regelverket for skjønn, slik at disse
terskelverdiene er noe usikkert definert. Reduserte insentiver til å vokse rundt terskelverdiene for å bli definert
som systemviktig bank er derfor lite trolig. Det er også slik at det kan ha en verdi i seg selv å bli «stemplet» som
en systemviktig finansinstitusjon av myndighetene. Hvilken vei insentivene går er derfor heller ikke åpenbart.
Faktisk kan man også se for seg at insentivene til å vokse seg stor som bank kan være ekstra sterke som følge av
at man kan bli definert som systemviktig, og således potensielt få billigere finansiering som følge av at markedet
vurderer at banken opererer under en implisitt statsgaranti.

5.5.4. Begrenser konsumentenes informasjonstilgang og valgmuligheter
Generelt er det liten grunn til å forvente at kapitaldekningsregler påvirker konsumentenes informasjonstilgang
og valgmuligheter. Dette har heller ikke kommet fra i intervjuer eller i sekundærlitteraturen. Derimot bidrar
kapitalkrav generelt til å bedre informasjonen som kreves for å kunne foreta gode forbrukervalg.
Et forhold som er delvis relatert til denne typen konkurranseproblematikk er at særnorske risikovektingsregler
som angir hvordan beregningsgrunnlaget i kapitaldekningsbrøken skal beregnes bidrar til å gjøre det vanskeligere
for kreditorer å vurdere norske bankers soliditet sammenlignet med utenlandske bankers. For private innskytere
generelt har ikke dette noen vesentlig betydning dersom man har innskudd som er under nivået som dekkes av
innskuddsgarantiordningen. For mer velholdne personkunder som gjør innskudd, samt profesjonelle kreditorer
og bedrifter som gjør innskudd, kan imidlertid et regelverk som avviker mellom land bidra til å svekke
informasjonsgrunnlaget.

5.6. Oppsummering og konklusjon
Innenfor det norske kaptialdekningsregelverket for bank har vi identifisert flere reguleringer som kan virke
konkurransebegrensende. Basert på de partielle konkurranseanalysene som er gjort i dette caset er det vanskelig
å konkludere med hvorvidt reguleringen burde endres. For å kunne dra slike konklusjoner må man gjøre en
bredere samfunnsøkonomiske analyse, som også måler de negative effektene på konkurransen opp mot
målsetningen og nytteeffektene av reguleringen.
Flere av reguleringene som er pekt på, blant annet skillet mellom standardmetodebanker og IRB-banker, følger
av EU-lovgivningen. For den delen av det norske regelverket som følger EU-lovgivningen vil det være vanskelig
for norske myndigheter å endre reguleringen uten at man ender opp med å få andre negative konkurranseeffekter i markedet. Det er imidlertid flere tilfeller hvor det norske regelverket har negative konkurranseeffekter
som følge av at det avviker fra EU-regelverket. Her kan det være et potensial for harmonisering av regelverk.
I denne sammenheng kan det nevnes at Baselkomiteen har en pågående prosess hvor de allerede har hatt på
høring et utkast til endringer i standardmetoden for kredittrisiko, samt utkast til en ny gulvregel for kapitalkrav
basert på den reviderte standardmetoden (Nasjonalbudsjettet, 2016). Potensielt vil dette bidra både til å
redusere forskjellene mellom standardmetoden og IRB-metoden, samt forskjellen på hvordan Basel I-gulvet er
implementert i Norge og i EU. I så fall vil dette bidra til en betydelig reduksjon i de konkurransehemmende
effektene i det norske kapitaldekningsregelverket. Hva som vil bli det endelige regulatoriske utfallet av dette er
imidlertid fortsatt usikkert, og ligger uansett et stykke fram i tid.
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6.

Avsluttende betraktninger

Norge har etter sigende et godt klima for næringsvirksomhet: I følge Verdensbankens Doing Business Indicator,
er Norge verdens niende letteste land å drive næringsvirksomhet i 50. Vi scorer godt på hvor lett det er å håndheve
kontrakter i rettsvesenet, og hvor effektivt vi takler konkurser. Der vi scorer dårligst, er på hvor lett det er å
opprette næringsvirksomhet, hvor lett det er å få byggetillatelser, hvor lett det er å få tilgang på kreditt og hvor
lett det er å handle varer over landegrenser. Disse siste punktene taler for at arbeidet med
konkurransebegrensende reguleringer er viktig for Norge.
Etter å ha utviklet rammeverket og gjennomført de tre eksempelstudiene, sitter vi igjen med et inntrykk av at
rammeverket er svært presist. Ved å bruke NACE-inndelingen sikrer vi oss at næringsdefinisjonene er gjensidig
utelukkende, samtidig som de til sammen er uttømmende. Videre samsvarer NACE-inndelingen svært godt med
næringsinndelingen som ligger under de ulike reguleringene. Dette betyr at de ulike reguleringene og
rapporteringskravene i Oppgaveregisteret sammenfaller med den femsifrede NACE-inndelingen.
Disse egenskapene gjør rammeverket godt egnet til en fullskala gjennomgang av hele tjenesteytende sektor: Ved
at inndelingen er uttømmende kan en være sikker på at en én etter én gjennomgang av alle de klassifiserte
tjenestenæringene, faktisk har dekket hele tjenestesektoren. Videre sørger korrespondansen mellom
næringsinndelingen og reguleringsdefinisjonene for at det blir svært lite dobbeltarbeid ved en slik gjennomgang.
Til sist kan en, ved å følge anbefalingene her om å gjennomgå én og én A64-næring, utnytte noen
stordriftsfordeler gjennom at nærliggende næringer ofte deler samme underliggende lovverk. For eksempel er
både NACE 61100 «Kabelbasert telekommunikasjon» og 61200 «Trådløs telekommunikasjon» i samme A64næring (42 «Telekommunikasjon»), og begge er underlagt ekomloven 51 og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Ved at samme analytiker gjennomgår hele A64-næringen kan en da utnytte læringseffekter og spare betydelige
ressurser sammenlignet med en tilfeldig valgt rekkefølge.
Vi refererer til rammeverket i denne rapporten som en «top down» tilnærming. Her tar en utgangpunktet i en
aggregert næringsinndeling for å nøste frem identifisere konkurransebegrensende reguleringer. Sammenlignet
med en «bottom up»-tilnærming, hvor man tar utgangspunkt i en bestemt regulering som noen har «flagget»
som konkurransebegrensende, vil en antakelig finne at «top down» er mer ressurskrevende. Dette vil særlig være
tilfelle dersom det faktisk eksisterer få konkurransebegrensende reguleringer. Rammeverket beskrevet her
innebærer like mye jobb i trinn 2, uavhengig av hvorvidt de identifiserte reguleringene er
konkurransebegrensende. Til sammenligning vil en «bottom up»-tilnærming innebære en analysejobb
hovedsakelig

der

reguleringer

flagges

som

konkurransebegrensende

av

interessentene.

Denne

kostnadsbesparelsen ved «bottom up» kommer på bekostning av at man ikke opparbeider seg noe informasjon
om de bransjene der ingen reguleringer flagges. Med en «bottom up»-tilnærming kan man derfor i liten grad
føle seg trygg på at bransjer uten flaggede reguleringer faktisk er «friskmeldte». Ved en «top down»-tilnærming
kan en derimot friskmelde bransjer dersom en ikke finner konkurransebegrensende reguleringer. Denne
gevinsten ved «top down» er særlig relevant når det gjennomføres en ekstraordinær fullskala gjennomgang,
mens «bottom up» bedre egner seg i situasjoner der et myndighetsorgan daglig må prioritere knappe
etterforskningsressurser mellom ulike sektorer.

50
51

http://www.doingbusiness.org/rankings, hentet 29.02.16
Lov om elektronisk kommunikasjon, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83
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Hovedformålet ved dette prosjektet har vært å utvikle og teste egnetheten til rammeverket. Dette innebærer at
eksempelstudiene nødvendigvis har fått et begrenset omfang. Dette gjelder særlig for konkurranseanalysene,
der vi skulle ønske at vi i større grad kunne ha gått i dybden og tallfestet ulike påstander.
Helt til sist ønsker vi å bemerke at vi selvsagt har forståelse for at det må ligge politiske vurderinger til grunn i
utformingen av reguleringer, og at det ofte må tas flere hensyn enn de rent konkurranseøkonomiske.
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Vedlegg 1: Oversikt over A64 tjenestenæringer


Agentur- og engroshandel, unntatt med



motorvogner


Aktiviteter i medlemsorganisasjoner



Annen faglig og teknisk tjenesteyting og

Kunstnerisk virksomhet, underholdning og
spill



Lagring og andre tjenester tilknyttet
transport

veterinærtjenester



Landtransport, unntatt rørtransport



Annen personlig tjenesteyting



Lufttransport



Annonse- og reklamevirksomhet og



Omsetning og drift av fast eiendom



Overnattings- og serveringsvirksomhet



Pleie- og omsorgstjenester, barnehager og

markedsundersøkelser



Arbeidskrafttjenester
Arkitektvirksomhet og teknisk
konsulentvirksomhet




Detaljhandel, unntatt med motorvogner
Film-, video- og musikkproduksjon,
kringkasting

SFO


Post og distribusjonsvirksomhet



Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet



Reparasjoner av datamaskiner og
husholdningsvarer



Finansieringsvirksomhet



Forlagsvirksomhet



Forsikringsvirksomhet, unntatt offentlige
trygdeordninger




Forskning og utviklingsarbeid




Sports- og fritidsaktiviteter



Telekommunikasjon



Tjenester tilknyttet finansierings- og
forsikringsvirksomhet



Handel med og reparasjoner av
motorvogner





Helsetjenester
Innenriks sjøfart
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting,

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
og informasjonstjenester



Undervisning



Utleie- og leasingvirksomhet



Vakttjeneste og tjenester tilknyttet
eiendomsdrift

administrativ rådgiving
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Vedlegg 2: De identifiserte reguleringene
Case 1: Barnehager
Lovdata
Forskrift om barnehagelån fra Husbanken
Forskrift om familiebarnehager
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte
Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat
Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
Forskrift om pedagogisk bemanning
Forskrift om politiattest i barnehager
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager (økonomiforskrift til barnehageloven)
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
Lov om Barnehager

Må jeg spørre om lov
Autorisasjon og lisens som lege
Autorisasjon som ambulansearbeider
Autorisasjon som apotektekniker
Autorisasjon som audiograf
Autorisasjon som bioingeniør
Autorisasjon som ergoterapeut
Autorisasjon som fotterapeut
Autorisasjon som fysioterapeut
Autorisasjon som helsefagarbeider
Autorisasjon som helsesekretær
Autorisasjon som jordmor
Autorisasjon som kiropraktor
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
Autorisasjon som optiker
Autorisasjon som ortopediingeniør
Autorisasjon som ortoptist
Autorisasjon som perfusjonist
Autorisasjon som provisorfarmasøyt
Autorisasjon som psykolog
Autorisasjon som radiograf
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt
Autorisasjon som sykepleier
Autorisasjon som tannhelsesekretær
Autorisasjon som tannlege
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Autorisasjon som tannpleier
Autorisasjon som tanntekniker
Autorisasjon som vernepleier
Behandling av brannfarlig vare
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep
Godkjenning som trafikklærer
Godkjenning som trafikkskole
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi
Import av radioisotoper
Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale
overføres til utlandet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorvirksomhet
Melding om røntgenapparater i tannhelsetjeneste
Sikkerhetsmessig godkjenning
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren
Søknad om ny klinisk utprøving
Søknad om tildeling av 5-sifret nummer
Søknad om tillatelse til import, salg og bruk av laser/laserprodukt
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter
Tillatelse til bruk av radioisotoper

Oppgaveregisteret
BR-1001 Vedlegg til årsregnskap
RR-0002 Årsregnskap for små, store og øvrige selskap
A 02 A Melding innsendelse fra system
A101 A-Melding
RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven
RF-1086-U Aksjonærregisteroppgaven - underskjema
RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp
RF-1167 Næringsoppgave 2 (for aksjeselskaper m.v.)
RF-1206 Oppgave over avgitt og mottatt konsernbidrag
RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn
RF-1123 Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværende
RF-1030 Preutfylt selvangivelse, fullversjon
RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i KS ANS mv
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.)
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
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RF-1220 Tilleggsskjema for beregning av deltakerens inntekt i ANS mv, skogbruk
RA-0593 Utdrag resultatregnskap for private institusjoner innen spes helse tj

Oppgaveregisteret – spesielle hendelser
Ingen identifiserte reguleringer

Oppgaveregisteret – spesielle forutsetninger
Ingen identifiserte reguleringer

Case 2: Godstransport på vei
Lovdata
Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei
Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport
Forskrift om bruk av kjøretøy
Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet
telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI
- telematikkapplikasjoner for godstransport)
Forskrift om endring i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy
(yrkestransportforskriften)
Forskrift om felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet
Forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale
jernbanenettet (fordelingsforskriften)
Forskrift om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over
jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften)
Forskrift om gjennomføring av Europeisk avtale om kjøre- og hviletid m.v. for mannskap på kjøretøy i
internasjonal vegtransport (AETR-avtalen)
Forskrift om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk
Forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk
jernbanebyrå (ERA) (ERA-forskriften)
Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 913/2010 om et europeisk jernbanenett for
konkurransedyktig godstransport
Forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv.
Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell ? lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk
Forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet
Forskrift om gjennomføring av vedtak 2009/460/EF om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av
sikkerhetsmål (forskrift om felles sikkerhetsmetode for vurdering av sikkerhetsmål)
Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om
offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og
nr. 1107/70
Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)
Forskrift om internasjonal person- og godstransport
Forskrift om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften)
Forskrift om kabelbane
Forskrift om kabelkran
Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS
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Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)
Forskrift om landtransport av farlig gods
Forskrift om maskiner
Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe
Forskrift om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet
(jernbaneinfrastrukturforskriften)
Forskrift om næringsmessig transport av dyr
Forskrift om regulering av utførsel av vågehval
Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)
Forskrift om særavgifter
Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)
Forskrift om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og
godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften)
Forskrift om transport av akvakulturdyr
Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane
Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7).
Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte
Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)
Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)
Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven).
Lov om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)
Lov om sjøfarten (sjøloven).
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Må jeg spørre om lov
Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner
Behandling av brannfarlig vare
CEMT-søknad
Drosjeløyve
Dykkerbevis klasse A og B
Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner
Generell utslippstillatelse
Godkjenning av rullende materiell
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr
Godstransport med motorvogn
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass
Konsesjon for å drive postvirksomhet
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Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet)
Lisens for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet
Løyve for transport for funksjonshemmede
Melding om håndtering av farlige stoffer
Mesterbrevordningen
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy
Registreringsskjema for postoperatører
Selskapsvognløyve
Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip
Sikkerhetsgodkjenning av drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende
Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det
nasjonale jernbanenettet
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding)
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau
Søknad om tildeling av 5-sifret nummer
Søknad om utførselslisens
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt
Tillatelse for NIS-skip til å føre last mellom norske havner
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv.
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø
Tillatelse til opplag av fartøy
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv.
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel
Tillatelse til transport av akvatiske organismer
Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på strekninger som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet
Tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området
Turvognløyve
Utførselstillatelse for hval og hvalprodukter
Utpeking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv.
Utvinningsrett

Oppgaveregisteret
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen
Skjema for innrapportering i henhold til EITI-forskriften
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BR-1001 Vedlegg til årsregnskap
RR-0002 Årsregnskap for små, store og øvrige selskap
A 02 A Melding innsendelse fra system
A101 A-Melding
RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven
RF-1086-U Aksjonærregisteroppgaven - underskjema
RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp
RF-1167 Næringsoppgave 2 (for aksjeselskaper m.v.)
RF-1206 Oppgave over avgitt og mottatt konsernbidrag
RF-1123 Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværende
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1223 Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring m.v.
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- persontransport og arb maskiner
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid
RA-0124 Statistikk for oljevirksomhet (år). Hjelpevirksomhet (H)
RA-1407 Statistikk for oljevirksomheten L2
ELSÆR Avgiftsoppgave - Særavgifter (RD-0007)

Oppgaveregisteret – spesielle hendelser
NAV76-1316 Fremmøteskjema - Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
NAV13-0705 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk el utl territorium
NAVs Bedriftsundersøkelse høst. Kartlegging av arbeidsmarkedet.
NAVs bedriftsundersøkelse. Kartlegging av arbeidsmarkedet
NAV 76-13 Refusjonskrav - Avklaring, APS og VTA
NAV76-1306 Tiltaksdeltakere under kap. 0592 - attføringstiltak
BEST369E Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass
HR-140 Melding om farlige produkter
HR-139 Melding om sikkerhetsrådgiver
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods
Melding av foretakssammenslutning
NVE-0013 Melding om elsertifikatplikt
BR-1026 Forenklet registermelding - Blankett for sletting
BR-1026 Forenklet registermelding - Blankett for sletting
BR-1019 Konsernmelding
BR-1010 Samordnet registermelding - Hovedblankett
BR-1013 Samordnet registermelding - signeringsoppgave
BR-1013 Samordnet registermelding - signeringsoppgave
BR-1012 Samordnet registermelding Del 1b
A 04 A-Melding melding om lønnet arbeid i hjemmet
RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon
RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave
RF-1084 Avskrivningsskjema for saldo- og lineære avskrivinger
RF-1052 Avstemming av egenkapitalen mv.
RF-1221 Deltakerens oppgave over formue og inntekt i KS ANS mv.
RF-1098 Formuesverdsettelse av næringseiendom
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RF-1219 Gevinst- og tapskonto
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold
RF-1150 Nedsettelse inntektsskatt på lønn og pensjon
RF-0005 Omsetningsoppgave for tjenesteimport, merverdiavgift
RF-1109 Oppgave over uttak og opplysninger over tidligere uttatte eiendeler mv
RF-1035 Oppgjørsliste for påleggstrekk (skatt)
RF-1125 Opplysninger om bruk av bil
RF-1045 Regnskapsutdrag
BR-1011 Samordnet registermelding - Del 2 (Merverdiavgiftsmanntallet)
RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt
RF-1231 Spesifikasjon av formue/gjeld og inntekt/fradrag tilknyttet utlandet
RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller ml regnskapsmessige og skattem. verdier
RF-1269 Tilleggsskjema for foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS
RF-1189 Årsoppgjør for utleie av fast eiendom
Rapp av sikkerhetsind etter sikkerhetsforskr § 9-1 første ledd
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT
RA-0419 Bruk av informasjons og kommunikasjonstekologi i næringslivet
RA-0597 Elektronisk innrapportering fra drosjesentraler
RA-0631 Godstransport for små godsbiler
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks
RA-0638 Investeringer i utlandet
RA-0532K-T Kvartalsrapport- rapportering av utenrikshandel med tjenester
RA-0485 Nasjonal og internasjonal lastebiltransport
RA-0657 Næringsundersøkelsen for Svalbard
RA-0182-1 Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
RA-0559 Statistikk for kollektivtransport buss
RA-0559-K Statistikk for kollektivtransport buss kvartalsoppgave
RA-0561-K Statistikk for kollektivtransport sporvogn og t-bane kvartalsoppgave
RA-0561 Statistikk for kollektivtransport. sp.vogn, t-bane, flytoget
RA-0292 Statistikk for oljevirksomhet (år). Rørledning i drift (R)
RA-0258-A Statistikk for oljevirksomhet. Rørtransportsystemer i drift
RA-0140-R Statistikk for oljevirksomhet. Rørutbygging
RA-0351-2 Strukturundersøkelse for transport og lagring mm
RA-0479 Undersøkelse om forskning og utvikling (FoU)
RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger
RA-0532 Ut månedsrapportering utenlandsk lånegjeld
RA-0532K-F Ut-kvartalsrapportering finans og balanse
RA-0532M-F Ut-månedsrapportering finans og balansedata
RA-0532Å-F Ut-årsrapportering finans og tjeneste
RD-0023 Grensepasseringsattest
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet
RD-0006 Tollverdierklæring
RD-0018 Utførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet
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Oppgaveregisteret – spesielle forutsetninger
NAV76-0803 Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer
76-13.60 Refusjonskrav - Kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB
BR-1010 Samordnet registermelding - Hovedblankett
RF-1145 Fradrag i norsk skatt for skatt bet. i utlandet, AS og deltakerl selsk
RF-1199-U Opplysninger fra arb.taker om oppdrag del 2
RF-1199 Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker/kontrakter
RF-1149 Tilleggsskjema til RF-1145 og RF-1147 om kreditfradrag
Rapp. om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse
Melding om tiltak som kan være til hindring for luftfarten
GP-7116 B Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere

Case 3: Bank
Lovdata - lover
Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven).
Lov om tilsynet med finansforetak mv. (finanstilsynsloven).
Lov om gjeldsbrev [gjeldsbrevlova].
Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).
Lov om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene [kredittloven].
Lov om Husbanken.
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)
Lov om deponering i gjeldshøve [deponeringslova].
Lov om betalingssystemer m.v.
Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge
(valutaregisterloven).
Lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av
valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven.
Lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap.
Lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett.
Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)
Lov om kredittvurderingsbyråer
Lov om endringer i finanslovgivningen mv.
Lov om fastsettelse av referanserenter
Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Lovdata - forskrifter
Forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)
Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i
finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)
Forskrift om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak
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Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.
Forskrift om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde, m.m.
Forskrift til vergemålsloven (vergemålsforskriften)
Forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer
Forskrift til verdipapirfondloven
Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
Forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper
Forskrift om kredittavtaler mv.
Forskrift om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og
mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap
Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter
Forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv.
Forskrift om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer av Norges Banks hovedstyre
Forskrift om forbud mot handel i aksjer mv. og rapporteringsplikt for handel i finansielle instrumenter for
tjenestemenn i Finanstilsynet
Forskrift om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som
driver virksomhet i Norge m.v.
Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for
verdipapirfond
Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Forskrift om grenseoverskridende tjenesteyting av utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner med
hovedsete i annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.
Forskrift om eierkontroll i finansinstitusjoner
Forskrift om utvidet anvendelsesområde for lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag
(finansavtaleloven)
Forskrift om norske forsikringsselskapers og pensjonsforetaks tjenesteytelser og etablering av filial i annen
stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
Forskrift om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk
tjenestepensjon
Forskrift om betalingsforetak
Forskrift om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag
(finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning
Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring
Forskrift om garantiordning for skadeforsikring
Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper
Forskrift om sikkerhetsstillelse for låneformidlere
Forskrift om gjensidig representasjon i styrende organer
Forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.
Forskrift om e-pengeforetak
Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak fra Husbanken
Forskrift om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner
Forskrift om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området
Forskrift om produktpakker m.v.
Forskrift om risikostyring og internkontroll i Norges Bank
Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken
Forskrift om grunnlån fra Husbanken
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Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge
(valutaregisterforskriften)
Forskrift om tilskudd til studentboliger
Forskrift om overgangsregler til lov av 6. desember 1991 nr. 79 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om
finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover.
Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.
Forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av
offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom
Forskrift om lokalisering av eiendeler som skal dekke forsikringsmessige avsetninger
Forskrift om innbetaling av avgift til Bankenes sikringsfond
Forskrift om rapportering for forsikringsformidlingsforetak
Forskrift om barnehagelån fra Husbanken
Forskrift om instruks for kontrollkomiteer i finansieringsforetak
Forskrift om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern
Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken
Forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet
Forskrift om pengepolitikken.
Forskrift om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort.
Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)
Forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond
Forskrift om startlån fra Husbanken
Forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond
Forskrift om klagenemnd for Husbanken
Forskrift om overgangsregler mv. til lov 25. juni 2010 nr. 33 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre
lover
Forskrift om hvilke finansinstitusjoner som kan vedtektsfeste at det samlede styret skal fungere som
institusjonens revisjonsutvalg
Forskrift om politiattest ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank
Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter §27 i sentralbankloven
Forskrift om EØS-filialers medlemskap i innskuddsgarantiordningen i Bankenes sikringsfond (tilleggsdekning)
Forskrift om sikringsordninger for kredittinstitusjoner.
Forskrift om valgkomiteer i sparebanker
Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar
fra Husbanken
Forskrift om dispensasjon fra sparebankloven §23
Forskrift om rapportering av stresstester for forsikringsselskaper og pensjonsforetak
Forskrift om rapporteringsplikt for foretak som driver inkassovirksomhet
Forskrift om kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond
Forskrift om organisering av finanskonsern etter etablering av morselskap i henhold til
finansieringsvirksomhetsloven §2a-16
Forskrift om krav til den ansvarlige kapitalen for etablerte kredittinstitusjoner.
Forskrift om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken
Forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner
Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer
Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter
Forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken
Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer
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Forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank
Forskrift om forsikringsselskapers rapportering av eksponeringer mot konsernselskaper og tilknyttede
selskaper
Godkjenning av hovedavtalen for Bankklagenemnda.
Forskrift om kommunestyrets/fylkestingets valg av varamedlemmer til sparebankenes forstanderskap.
Forskrift om beregning av likvide eiendeler, utbetalinger og innbetalinger i likviditetsreserven (LCR)
Forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften
Forskrift om overgangsregler mv. til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern
(finansforetaksloven)
Forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken
Forskrift om utlikning av utgifter ved tilsyn
Forskrift om kapitalkrav for holdingforetak i finanskonsern som hovedsakelig består av forsikringsforetak
Forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper
Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)
Forskrift om oppheving av forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv.
Forskrift om systemer for betalingstjenester
Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)
Forskrift om godkjennelse av vedtektsendringer i finansforetak og finansstiftelser
Forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet (Solvens II-forskriften)
Forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet
Overgangsregler til lov 11. april 2014 nr. 12 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og
eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)
Forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer
Forskrift om tilbaketrekking av 50-øremynt som gyldig betalingsmiddel
Forskrift om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken
Forskrift om kompetansetilskudd til boligsosialt arbeid fra Husbanken
Forskrift om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av 10-øremynt som gyldig betalingsmiddel.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Forskrift om tilbaketrekking av betalingsmidler mv.
Rundskriv om filialetablering og fusjoner

Må jeg spørre om lov
Bevilling til å drive inkassovirksomhet
Etablering av finansieringsforetak
Etablering av forretningsbank
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Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond
Etablering av sparebank
Etablering av verdipapirfond
Etablering av verdipapirforetak
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond
Registrering av forsikringsmeglingsforetak
Søknad om tildeling av 5-sifret nummer
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter
Tillatelse til bruk av radioisotoper
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass
Tillatelse til å yte investeringstjenester

Oppgaveregisteret
800 COREP Kapitaldekningsoppgave etter Basel II
Rapportering av store engasjementer
BR-1001 Vedlegg til årsregnskap
RR-0003 Årsregnskap for Bank og finans
RR-0002 Årsregnskap for små, store og øvrige selskap
A 02 A Melding innsendelse fra system
A101 A-Melding
RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven
RF-1086-U Aksjonærregisteroppgaven - underskjema
RF-1022 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp
Ligningsoppgave - boligsparing for ungdom
RF-1167 Næringsoppgave 2 (for aksjeselskaper m.v.)
RF-1173 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv
RF-1206 Oppgave over avgitt og mottatt konsernbidrag
RF-1123 Opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværende
RF-1030 Preutfylt selvangivelse, fullversjon
RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i KS ANS mv
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.)
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1220 Tilleggsskjema for beregning av deltakerens inntekt i ANS mv, skogbruk
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år)
RAPPORT 21 Kvartalsresultatregnskap
RAPPORT 10 Superbalansen (måned)
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RAPPORT 11 Tilleggsspesifikasjoner - månedsrapport
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsbalansen
RAPPORT 20 Årsresultatregnskap

Oppgaveregisteret – spesielle hendelser
NAV76-0803 Arbeidsgivers

meldeplikt

til

NAV

ved

masseoppsigelser,

permitteringer
76-13.60 Refusjonskrav - Kvalifisering og tilrettelagt arbeid i AMB
Melding om endringer i aksjeeierstrukturen
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet
BR-1080 Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak
BR-1034 Forenklet blankett for foreninger
BR-1010 Samordnet registermelding - Hovedblankett
RF-1145 Fradrag i norsk skatt for skatt bet. i utlandet, AS og deltakerl selsk
RF-1147 Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet pers. næringsdriv.
RF-1199-U Opplysninger fra arb.taker om oppdrag del 2
RF-1199 Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker/kontrakter
RF-1149 Tilleggsskjema til RF-1145 og RF-1147 om kreditfradrag
Melding om tiltak som kan være til hindring for luftfarten
RAPP 104 RD-0026 Skjema for deklarering av sedler og mynter
GP-7116 B Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere
MT-0002 Melding om mistenkelig transaksjon

Oppgaveregisteret – spesielle forutsetninger
NAV76-1316 Fremmøteskjema - Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
NAV13-0705 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk el utl territorium
NAVs Bedriftsundersøkelse høst. Kartlegging av arbeidsmarkedet.
NAVs bedriftsundersøkelse. Kartlegging av arbeidsmarkedet
NAV 76-13 Refusjonskrav - Avklaring, APS og VTA
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NAV76-1306 Tiltaksdeltakere under kap. 0592 - attføringstiltak
BEST369E Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass
HR-140 Melding om farlige produkter
Foreløpige resultater/nøkkeltall
KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank)
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier
KRT-1015 Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltning
Melding av foretakssammenslutning
NVE-0013 Melding om elsertifikatplikt
BR-1034 Forenklet blankett for foreninger
BR-1025 Forenklet registermelding - Blankett for enkeltpersonforetak
BR-1025 Forenklet registermelding - Blankett for enkeltpersonforetak
BR-1026 Forenklet registermelding - Blankett for sletting
BR-1026 Forenklet registermelding - Blankett for sletting
BR-1019 Konsernmelding
BR-1010 Samordnet registermelding - Hovedblankett
BR-1013 Samordnet registermelding - signeringsoppgave
BR-1013 Samordnet registermelding - signeringsoppgave
BR-1012 Samordnet registermelding Del 1b
BR-1001 Vedlegg til årsregnskap
RR-0002 Årsregnskap for små, store og øvrige selskap
A 04 A-Melding melding om lønnet arbeid i hjemmet
RF-1059 Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon
RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave
RF-1084 Avskrivningsskjema for saldo- og lineære avskrivinger
RF-1052 Avstemming av egenkapitalen mv.
RF-1221 Deltakerens oppgave over formue og inntekt i KS ANS mv.
RF-1098 Formuesverdsettelse av næringseiendom
RF-1219 Gevinst- og tapskonto
RF-1158 Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold
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RF-1150 Nedsettelse inntektsskatt på lønn og pensjon
RF-1175 Næringsoppgave 1 (for næringsdrivende med begrenset regnskapsplikt)
RF-1167 Næringsoppgave 2 (for aksjeselskaper m.v.)
RF-0005 Omsetningsoppgave for tjenesteimport, merverdiavgift
RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis
RF-1183B Oppgave over innskudd, utlån og renter i banker mv
RF-1109 Oppgave over uttak og opplysninger over tidligere uttatte eiendeler mv
RF-1035 Oppgjørsliste for påleggstrekk (skatt)
RF-1282 Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer
RF-1125 Opplysninger om bruk av bil
RF-1045 Regnskapsutdrag
BR-1011 Samordnet registermelding - Del 2 (Merverdiavgiftsmanntallet)
RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i KS ANS mv
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (KS, ANS mv.)
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt
RF-1231 Spesifikasjon av formue/gjeld og inntekt/fradrag tilknyttet utlandet
RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller ml regnskapsmessige og skattem. verdier
RF-1269 Tilleggsskjema for foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS
RF-1189 Årsoppgjør for utleie av fast eiendom
RAPPORT 1A Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept-kort
RAPPORT 2A Antall internasjonale kort
RAPPORT 1B Bruk av betalingsinstrumenter
RA-0419 Bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi i næringslivet
RAPPORT 2B Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta
RA-0631 Godstransport for små godsbiler
RA-0638 Investeringer i utlandet
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor
RA-0532K-T Kvartalsrapport- rapportering av utenrikshandel med tjenester
RA-0657 Næringsundersøkelsen for Svalbard
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SKJEMA 1 Priser på betalinger til utlandet i EØS-området
SKJEMA 2 Priser på mottak av overførsler fra land i EØS-området
RA-0551 Rapportering av kortdata
RA-0182-1 Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
RA-0351-2 Strukturundersøkelse for transport og lagring mm
RA-0479 Undersøkelse om forskning og utvikling (FoU)
RA-0678 Undersøkelse om ledige stillinger
RA-0532 Ut månedsrapportering utenlandsk lånegjeld
RA-0532K-F Ut-kvartalsrapportering finans og balanse
RA-0532M-F Ut-månedsrapportering finans og balansedata
RA-0532Å-F Ut-årsrapportering finans og tjeneste
RA-0628 Valutahandelsstatistikk
RA-0622 Verdipapirlån i utlandet
RAPP 102 Andre systemer for overføring av penger til/fra Norge
RD-0018 Innførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet
RAPP 201 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig inngående trafikk
RAPP 301 Internasjonale betalings- og kredittkort, daglig utgående trafikk
RAPP 302 Internasjonale betalings- og kredittkort, mnd utgående trafikk kortnr.
RAPP 202 Internasjonale betalings- og kredittkort, månedlig inngående trafikk
RAPP 303 Internasjonale betalings- og kredittkort, ut mnd utgående brukersted
RAPP 101 Overføring av betalingsmidler gjennom bank
RD-0006 Tollverdierklæring
RD-0018 Utførselsdeklarasjon Enhetsdokumentet
RAPP 103 Valutaveksling
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