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Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2008 (SOU 2008:105)
Fi2008/8228
Sammanfattning
Konkurrensverket har i korthet följande synpunkter på Långtidsutredningen
2008.
 Konkurrensverket delar utredningens bedömning att konkurrens är en
politik för framtiden.
 Konkurrensverket välkomnar att utredningen ser viss potential till
produktivitetsförbättringar i offentlig sektor, men menar att potentialen är
betydande.

Möjligheter till produktivitetsförbättringar (avsnitt 7.2.2 i betänkandet)
Konkurrensverket välkomnar att utredningen ser viss potential till
produktivitetsförbättringar i offentlig sektor. Konkurrensverket anser att det finns
goda möjligheter till ökad produktivitet inom området för offentligt finansierade
tjänster. Det grundar Konkurrensverket på att det finns en betydande potential för
ökad konkurrens i offentlig sektor (vilket utvecklas nedan) och som utredningen
noterar i kapitel fyra finns ett positivt samband mellan konkurrens och
produktivitet. Konkurrensverket instämmer i utredningens slutsats att det är
särskilt angeläget att främja konkurrensen i de delar av tjänstesektorn där
konkurrensen begränsas i dag. Genom att ta tillvara de möjligheter till ökad
konkurrens som finns kan produktiviteten i offentlig sektor förbättras. Då kan
mer välfärd uppnås med givna resurser. Konkurrensverket ser positivt på att ett
arbete med att förbättra mätmetoderna av produktivitet i den offentliga sektorn
pågår och understryker vikten av att detta genomförs.
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Verka för ökad konkurrens (avsnitt 8.2.2 i betänkandet)
Konkurrensverket delar utredningens bedömning att konkurrens är en politik för
framtiden. Målet med den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerade
marknader till nytta för konsumenterna. Väl fungerade marknader främjar tillväxt
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och leder till ett högre välstånd. Konkurrensen begränsas idag av flera
konkurrensproblem. Många av dessa konkurrensproblem härrör från regleringar
som kan reformeras så att konkurrensproblemen upphör eller minskar.
Konkurrensverket har inom ramen för ett regeringsuppdrag från den 7 augusti
2008 i rapporterna Åtgärder för bättre konkurrens delrapport ett (2008:5) och Åtgärder
för bättre konkurrens delrapport två (2009:2) framfört en lång rad förslag på sådana
åtgärder som främjar konkurrensen. Bland förslagen kan särskilt nämnas.
 Avveckling av konkurrensutsatt näringsverksamhet som bedrivs av statliga
myndigheter, kommuner och landsting för att undvika
konkurrenssnedvridning och undanträngning av företag, inte minst de små.


Borttagande av regler som ger ensamrätt (monopol) för en aktör att bedriva
viss verksamhet.



Komplettering av konkurrens- och upphandlingsregler, regler för offentlig
stödgivning (statsstöd) och lagen om valfrihet samt en satsning på ökad tillsyn
över aktörerna där tillsynsmyndigheten ges effektivare rättsmedel för att
bättre komma till rätta med regelöverträdelser.



Ändring av regler som motverkar företagsetablering eller hämmar företagens
utveckling.



Ökad konkurrens i den offentliga sektorn genom främst entreprenad- och
valfrihetslösningar.

Konkurrensverket kommer att redovisa uppdraget i sin helhet den 31 mars och då
även rangordna förslagen.

_____________________________
Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören. Föredragande har varit
Arvid Fredenberg.

Jan-Erik Ljusberg
Arvid Fredenberg

