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En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
(SOU 2016:49)
Statskontoret tillstyrker utredarens förslag om en utökad beslutanderätt för
Konkurrensverket (KKV) i ärenden som rör konkurrensavgifter och företagskoncentrationer. Vi ser inga rättsliga hinder för reformen och heller inte
att den skulle medföra några uppenbart negativa konsekvenser. Statskontoret anser dock att KKV bör utveckla en praxis för beslutsfattandet som medför att antalet överklaganden inte hämmar effektiviteten i det nya systemet.
Om reformen genomförs anser Statskontoret även att KKV bör ledas av en
styrelse.

KKV bör utveckla en praxis för beslutsfattandet
Som huvudsakliga skäl för reformen anför utredaren dels ökad effektivitet i
handläggningen, dels ökad EU-harmonisering. Statskontoret bedömer att det
inte är helt klarlagt om reformen leder till ökad effektivitet i handläggningen. Vad gäller behovet av ytterligare EU-harmonisering på området
lämnar vi inga synpunkter.
Vi delar utredarens bedömning att handläggningstiden i första instans kan
kortas om beslutsfattandet flyttas från domstol till KKV. Den samlade effektivitetsvinsten i hela processkedjan, det vill säga i alla instanser, förutsätter
dock att förhållandevis få fall även behöver prövas av Patent- och marknadsdomstolen. KKV behöver därför utveckla praxis och rutiner som innebär att deras beslut vanligtvis inte blir föremål för en överklagandeprocess.

Reformen bör medföra att KKV blir en styrelsemyndighet
Statskontoret delar inte utredarens bedömning att KKV fortsättningsvis ska
vara en enrådighetsmyndighet. Vår bedömning är att en utökad beslutanderätt innebär att verket bör ombildas till en styrelsemyndighet.
Statskontoret bedömer att brist på lämpliga kandidater för styrelseuppdrag
är ett svagt argument för att inte ombilda KKV till styrelsemyndighet. Om
en styrelse inte kan tillsättas på grund av kompetensbrist är också rekryteringsbasen för verkets generaldirektör mycket liten, vilket i sig skulle kunna
användas som argument mot en utökad beslutanderätt.
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Förslaget innebär att KKV internaliserar en uppgift som i dag ligger på
domstol och med bibehållen status som enrådighetsmyndighet läggs ett
mycket stort ansvar för beslutsfattandet på en enskild ämbetsman. Vi noterar
att myndigheter som delegerats jämförbara uppgifter, såsom Finansinspektionen och Post- och telestyrelsen, är styrelsemyndigheter.
Mot bakgrund av att det kan vara svårt att hitta personer med tillräcklig
kompetens inom konkurrensrätt och ekonomi vill Statskontoret framhålla att
en styrelse för KKV inte nödvändigtvis behöver vara direkt delaktig i själva
beslutsfattandet om konkurrensavgifter och företagskoncentrationer. Enligt
vår mening skulle dock ett breddat ansvar för verksamheten i vilket fall ha
en positiv inverkan på förtroendet för verkets beslutsfattande i dessa frågor.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Erik Nyberg och utredare Andreas Hagström, föredragande, var närvarande
vid den slutliga handläggningen.
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