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Konkurrensverkets roll 

 

• Nordiskt samarbete    

• EU 

• OECD, ICN, UNCTAD m.m.  

• Sida-projekt i Georgien 

• Public Procurement Network  



Samarbetet inom EU 

• Rådsförordning 1/2003 

 

• ECN -nätverket 

- Rådgivande kommittéer 

- Platsundersökningar 

 

• Arbetsgrupper, t.ex. Cooperation Issues and due 

process; promoting convergence   

 



Nordiskt samarbete 

• Nära samarbete sedan mer än 50 år (Oslo 1959)  

• Årsmöten/Direktörsmöten 

• Chefsjurister och chefsekonomer  

• Nordiskt kartellsamarbete 

 

• Nordiska rapporter ”A vision for Competition”- 

Competition Policy towards 2020”  

 



  OECD 

• Konkurrenskommittén och dess arbetsgrupper, 

WP 2 och 3  

 

• Nya arbetsmetoder sedan 2011; mer fokus på att 

utveckla verktyg för medlemmarna som t.ex. 

bindande rekommendationer etc.    

 

• Två strategiska teman för 2012-2014 

 

 

 

 



Aktuella frågor inom OECD (forts.)  

• Internationellt samarbete 

- lagtillämpning och konkurrensförbättrande 

åtgärder 

 

• Utvärdering av konkurrensrättsliga 

ingripanden 

- lagtillämpning och konkurrensförbättrande åtgärder 

- Studier av makroekonomisk och mer långsiktig 

påverkan på ekonomin; tillväxt o innovation  

 

 



Vad är ICN? 

 
• lnformellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen 

över 

 

• Främja ökad förståelse för konkurrensfrågor och värdet 
av att ha en effektiv konkurrenspolitik 

 

• Fokus på metodfrågor och myndigheters arbete med 
lagtillämpning och konkurrenspolicy 

 

• www.internationalcompetitionnetwork.com 

 

 

http://www.internationalcompetitionnetwork.com/


Varför bildades ICN? 

 

• Ekonomiska globaliseringen under 1990-talet ledde till 
en väsentlig ökning av gränsöverskridande förvärv, 
karteller och missbruksärenden 

 

• Snabbt växande antal konkurrensmyndigheter 

 

• USA uppmanades att ta initiativ till ett globalt 
konkurrensrättsligt forum vilket till slut fick stöd av EU-
kommissionen   
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ICN Medlemmar i världen 
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Hur fungerar ICN? 

 

• Projektbaserat; i samförstånd 

• Virtuellt; telefonkonferenser 

• Fem aktiva arbetsgrupper  

• Ordförande + Styrgrupp 

• Nationella experter    
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Arbetsgrupper 

• Karteller – policy/ metodfrågor 

• Företagskoncentrationer 

• Ensidiga förfaranden (missbruk) 

• Konkurrensfrämjande åtgärder 

• Myndigheters effektivitet 
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ICN:s missbruksgrupp  

• Konkurrensverket, OFT och Rekabat leder arbetet 

 

• Handbok för missbruksfrågor; nytt kapitel om 
exklusivavtal  

 

• Telefonserie om missbruksärenden 

 

• Regional konferens om exklusivavtal i Stockholm 17-18 
september   
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Aktuella ICN-frågor 

• CWG – Telefonkonferenser  - Kapitel om internationellt 

samarbete och informationsutbyte 

 

• MWG – Kapitel om ”The Role of Economics and Economic 

Evidence in Merger Analysis.”  

 

• AWG – Utkast till kapitel om fördelar med konkurrens 

 

• AEWG – Två kapitel om HR-frågor respektive KM 

Rapport om vilka verktyg som konkurrensmyndigheter förfogar 

över och hur man tillhandahåller transparens under utredning  



Frågor och diskussion 


