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Detta  ska  vi  prata  om:
» Vad  är  bra  tillsyn?

» Vad  gör  Konkurrensverket?

» Exempel:  tillsyn  som  ger  avtryck

» Hur  kommunicerar  vi?

» Vilka  resultat  kan  vi  se?

» Tre  tips  på  vägen



Vad  är  bra  tillsyn?
» Effektiv  och  träffsäker  – vi  gör  rätt  saker

» Transparent  – intressenterna  förstår  varför

» Riskbaserad  och  avskräckande

» Väl  avvägd  mellan  det  reaktiva  och  det  proaktiva

» Ökar  förtroendet   för  lagstiftning  och  myndighet



Men:
Den  bästa  tillsynen  är  den
som  aldrig  behöver  utföras



Hur  når  vi  dit?
» Det  kräver  att  målgrupperna   och  medborgarna  ser  nyttan  
med  regelverket  och  tillsynen

» Det  ska  vara  lätt  att  göra  rätt

» Vi  vill  höja  kunskapen  om  regelverket

» Vi  vill  öka  förtroendet  för  oss

» En  nyckelfaktor  är  strategisk  kommunikation



Vad  gör  Konkurrensverket?



“Konkurrensverket  ska  arbeta  för  en  
effektiv  konkurrens  i  privat  och  
offentlig  verksamhet  till  nytta  för  
konsumenterna  och  en  effektiv  
offentlig  upphandling  till  nytta  för  det  
allmänna  och  marknadens  aktörer”

”



Konkurrensverkets  tillsyn



Tillsynsverksamheten  – lagar
» Konkurrenslagen,  KL

» Artiklarna  101  and  102  i  
EUF-fördraget

» Transparenslagen

» LOU  och  övriga  
upphandlingsregler

» Otillåtna  
direktupphandlingar



Konkurrenslagen
» Tre  förbud:
1.Konkurrensbegränsande  samarbete  (karteller)

2.Missbruk  av  dominerande  ställning

3.Konkurrensbegränsande  offentlig  säljverksamhet

» Prövning  av  företagskoncentrationer



Sanktioner
» Åläggande  och  åtagande

» Vite

» Konkurrensskadeavgift   (böter)  – 10%

»Näringsförbud

» Skadestånd

» Upphandlingsskadeavgift   (böter)  – 10  mkr
» Tillsynsbeslut



Tillsyn  som  ger  avtryck



Ofta  stort  nyhetsvärde



Fördjupande  debattartiklar



Inte  bara  tillsyn:  påminna



Inte  bara  tillsyn:  rapporter



Debatt  och  kritik



Hur  kommunicerar  vi?

Mycket  mer  än  bara  nyheter  och  press



Webben  är  navet  i  kommunikationen



Podd,  film  och  vägledningar



Twitter,  nyhetsbrev  och  rapporter



Frågeforum  och  Facebook



Framtida  utveckling
» Bättre  frågeportal  och  bättre  synlighet

» Konkurrensportalen?

» Fler  externa  forum

» Fler  sociala  medier



Vilka  resultat  kan  vi  se?



Bra  genomslag  för  ämnena



Ökat  intresse  för  våra  frågor



Bättre  position



Bättre  kunskap



Bättre  inställning



Högre  förtroende



Tre  tips  på  vägen

Tänk  på  att  tillsyn  =  nyhet

Släpp  den  digitala  ångesten  - testa  nya  uttryck

Glöm  inte:  Den  bästa  tillsynen  är  den  som  inte  
behöver  utföras



TACK!

ola.billger@kkv.se
08-700  15  51

www.konkurrensverket.se
08-700  16  00
Torsgatan  11,  Stockholm


