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Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 
23/2017 om behandling af konkurrencesager 
 
Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger 
og overvejelser, som beretning nr. 23/2017 om behandling af konkurren-
cesager har givet anledning til. 
 
Indledningsvist noterer jeg, at Statsrevisorerne finder det positivt, at sam-
arbejdet mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SØIK har været 
tilfredsstillende, og at Statsrevisorerne konstaterer, at Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen overholder egne mål og de lovbestemte frister på fusi-
onsområdet, og at styringen i overvejende grad har understøttet en effek-
tiv behandling af fusionssager. Herudover er jeg enig med Statsrevisorer-
ne i, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør overveje, hvordan sags-
behandlingen af konkurrencesager kan effektiviseres. 
 
Jeg tager således beretningen til efterretning.  
 
Jeg vil herudover orientere om, at Konkurrencerådet også har taget beret-
ningen til efterretning. På den baggrund har styrelsen iværksat en opfølg-
ningsplan på 17 punkter, som adresserer konklusionerne i beretningen. 
Opfølgningsplan er gengivet sidst i dette notat. Implementeringen af pla-
nen er i fuld gang (dele af planen er gennemført), og arbejdet med at for-
bedre styringen forventes afsluttet primo 2019. Styrelsen skal endvidere 
månedligt afrapportere om opfølgningsplanens fremdrift over for Konkur-
rencerådet. Konkurrencerådet vil herudover årligt følge op på initiativerne 
ved, at styrelsen afrapporterer om den konkrete styring af sagerne, effek-
tivitet i sagsbehandlingen, sagsbehandlingstider osv. På den måde sikres 
det, at opfølgningsplanens initiativer har konkret effekt. 
 
Jeg er på den baggrund tilfreds med opfølgningsplanen, og har i øvrigt 
bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en redegørelse for planens 
implementering og fremdrift i efteråret 2019.  
 
I det følgende vil jeg overordnet redegøre for nogle af de foranstaltninger, 
som beretningen har givet anledning til (i den rækkefølge Statsrevisorerne 
nævner forholdene).  
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Statsrevisorerne og Rigsrevisionen opfordrer i beretningen til en un-
dersøgelse af, hvorfor sagsbehandlingstiden er steget i perioden siden 
2008, særligt for behandling af sager om konkurrencebegrænsende afta-
ler.  
 
Der vil blive gennemført en analyse af sagsbehandlingstiden og Konkur-
rencerådet vil følge op på analysen. Jeg ser ligeledes frem til at modtage 
analysen, når den foreligger. Det forventes, at analysen afsluttes primo 
2019. 

 
Statsrevisionerne og Rigsrevisionen angiver, at sagsbehandlingen af 
overtrædelsessager bør effektiviseres. Det nævnes bl.a., at milepæle i 
styringen af de enkelte sager ikke anvendes effektivt, at der ikke anvendes 
fuldt ud dækkende mål for sagsbehandlingstid, og der stilles spørgsmål 
til, hvorfor der ikke er flere virksomheder, der beder om straflempelse.  

 
Opfølgningsplanen omfatter en række initiativer, som vil effektivisere 
styringen og som isoleret set vil reducere sagsbehandlingstiden. Bl.a. 
styrkes driftsledelsen, og det sikres, at der styres mere effektivt på mile-
pæle. Der vil også blive beregnet flere mål for sagsbehandlingstid, som 
kan skabe grundlag for bedre styring. Henover sommeren er der gennem-
ført to kampagner, der opfordrer virksomheder, der har overtrådt konkur-
rencereglerne, til at søge om straflempelse. I alt 11 initiativer i opfølg-
ningsplanen adresserer effektivitet og sagsstyring. 
 

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen angiver at der skal være større 
fokus på sagsbehandlingstid i fusionssager. Rigsrevisionen angiver, at 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal styre sagsbehandlingen tættere i 
den del af fusionsbehandlingen, der kaldes prænotifikationsfasen.  
 
Tempoet i denne vejledende fase i fusionsbehandlingen bestemmes i høj 
grad af den anmeldende virksomhed. Der indføres permanente basismål 
for sagsbehandlingstiden i den del af prænotifikationsfasen, hvor sagens 
fremdrift afhænger af styrelsens arbejde. I alt 3 initiativer i opfølgnings-
planen vedrører behandlingen af fusionssager.  
 
Desuden indebærer opfølgningsplanen, at der vedtages retningslinjer for, 
hvornår konkurrencesager skal afsluttes med tilsagn, og at der vil blive 
offentliggjort årsplaner for opdateringer og udarbejdelse af generelle vej-
ledninger om loven. 
 
Jeg noterer endvidere, at Konkurrencerådet vil følge op over for Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen i forhold til implementering af opfølgnings-
planen og dens videre anvendelse. Desuden vil Konkurrence- og Forbru-
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gerstyrelsen som nævnt rapportere om anvendelsen af de forbedrede sty-
ringsværktøjer mv. til både mig og Konkurrencerådet. 
 
Jeg noterer endelig, at Konkurrencerådet i øvrigt udtrykker tilfredshed 
med styrelsens arbejde med konkurrencesager, at rådet foruden effektivi-
tet også lægger vægt på kvalitet i sagsbehandlingen, og at virksomhederne 
i øvrigt behandles ordentligt.  
 
Jeg er tilfreds med, at Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen tager positivt imod Statsrevisorernes og Rigsrevisionens anbefa-
linger, og jeg er enig med rådet i, at beretningen bidrager til yderligere at 
skærpe fokus på en effektiv drift. Jeg mener samtidig, det er positivt, at 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lagt en ambitiøs plan med hen-
blik på at følge op på Rigsrevisionens konklusioner. 
 
Jeg skal bemærke, at ministeriet har sendt eksemplar af ovenstående til 
rigsrevisor på rr@rigsrevisionen.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Rasmus Jarlov 
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Tabel 1. Opfølgningsplan på Rigsrevisionens beretning ift. KFST 

Tema i 

beretning Initiativ/indsats 

Indsats-

område 

Styrings-

initiativ 

udviklet senest 

Styring af 

overtrædel-

sessager 

1. Der afholdes en workshop for konkur-

renceafdelingen i KFST for at udbre-

de best practise i sagsstyring. 

Styrke 

driftsledelsen 

Oktober 2018 

2. Der afholdes et videregående driftsle-

delseskursus for de relevante chefer. 

December 2018 

3. Best practise for sammensætning og 

styring af case-teams identificeres og 

udbredes. 

December 2018 

4. Styringssystemet ændres, så den sam-

lede sagsbehandlingstid i kartelsager 

løbende måles og rapporteres (og ikke 

som i dag kun i udvalgte faser i sags-

behandlingen) . 

Bedre regi-

strering og 

måling (sty-

rings-

værktøjer) 

December 2018 

5. Den samlede sagsbehandlingstid for 

administrative rådssager opgøres og 

rapporteres løbende, uanset om sager 

journalteknisk er opdelt på flere sager. 

December 2018 

6. Ventetid (bl.a. på svar fra klager og 

indklaget) i sagsbehandlingen opgøres 

og rapporteres løbende. Muliggør tæt-

tere styring af de dele af sagsbehand-

lingstiden som KFST kan kontrollere. 

December 2018 

7. Der afholdes tilbagevendende bench-

mark-workshops om effektivitet i 

sagsstyring med de nordiske landes 

konkurrence-myndigheder. Sikrer at 

viden om best practise inden for sags-

styring og effektivitet deles mellem 

sammenlignelige myndigheder. 

International 

benchmark 

September 2018 

8. Sagsbehandlingstiden opgøres i for-

hold til sammenlignelige nordiske 

lande.  

Oktober 2018 

9. Ændring i sagsbehandlingstid og ef-

fekt af sager siden 2008 analyseres. 

Analysen skal give svar på spørgsmå-

let om, hvorfor sagsbehandlingstiden 

er steget for nogle sags-typer siden 

2008. 

Analysere 

udvikling i 

sager siden 

2008 

Januar 2019 
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Tema i 

beretning Initiativ/indsats 

Indsats-

område 

Styrings-

initiativ 

udviklet senest 

10. Der vedtages og offentliggøres ret-

ningslinjer for, hvornår sager afsluttes 

med tilsagn. 

Flere ret-

ningslinjer 

for sagssty-

ring 

December 2018 

Milepæls-

planer 

11. De vejledende sagsbehandlingstider 

for procestrin (milepæle) analyseres, 

justeres og synliggøres. Formålet er, 

at de vejledende milepæle er ambitiø-

se men realistiske og kan anvendes 

som udgangspunkt for fastsættelse af 

den enkelte rådssags tidsplan. 

Forbedret 

styring af mi-

lepælsplaner 

December 2018 

12. Der følges tættere op på milepælsfri-

ster (vises på forside til relevante no-

tater mv.). Øger gennem synliggørelse 

incitamentet til at deadlines overhol-

des. 

December 2018 

Fusionssager 13. Evaluering af nyt fusionscenter gen-

nemføres. Evalueringen skal bl.a. be-

lyse, om etableringen af det nye cen-

ter har ført til øget effektivitet og kva-

litet. 

Strammere 

styring af 

fusionssager 

December 2018 

14. Der indføres et internt (10 dages) mål 

for styrelsens svartider i prænotifika-

tionsfasen. 

Oktober 2018 

15. Der arrangeres et nordisk forum for 

effektive fusionsprocesser. 

December 2018 

Vejledninger 16. Hvert år offentliggøres en plan for de 

nye eller reviderede vejledninger der 

planlægges offentliggjort det kom-

mende år. 

Øget transpa-

rens om pla-

ner for gene-

relle vejled-

ninger 

December 2018 

Flere ansøg-

ninger om 

straflempelse 

17. Der gennemføres en oplysningskam-

pagne, der dels øger kendskabet til 

konkurrencereglerne, dels opfordrer 

virksomheder til at benytte mulighe-

den for at anmode om straflempelse, 

hvis de medvirker til en ulovlighed. 

Flere ansøg-

ninger om 

straflempelse 

September 2018 

 


