DI MENER
OFFENTLIGE KONKURRENCEFORVRIDENDE AKTIVITETER
DI mener, at reglerne for prissætning af offentlig indtægtsdækkede aktiviteter skal revideres, at
grænserne for offentlige indtægtsdækkede aktiviteter skal tydeliggøres, og at konkurrenceforvridende tilskud skal kortlægges og afskaffes.
BAGGRUND

Når offentlige myndigheder driver erhvervsmæssig virksomhed, kan der opstå situationer, hvor de skader konkurrencen på private
markeder, og hvor private virksomheder kan
udkonkurreres for skattekroner.
Konkurrencerådet anbefalede i en rapport fra
maj 2016 om offentlige aktiviteter på private
markeder og statslige institutioners indtægtsdækkede aktiviteter1:
—— at reglerne, der skal sikre imod
konkurrenceforvridning, præciseres, og
bl.a.:
–– indregner som hovedregel
altid en fortjeneste ved salg af
indtægtsdækket virksomhed
–– inkluderer bindende regler
om prisfastsættelse efter
OECD’s anbefalinger om
konkurrenceneutralitet
–– gælder alle områder for offentlig
erhvervsvirksomhed, hvor lige
konkurrencevilkår ønskes,
herunder også kontrolbud
—— at der skal opstilles klare kriterier
for, hvilke aktiviteter statslige aktører
skal have adgang til at udføre som
indtægtsdækket virksomhed.
DI anbefaler, at budgetvejledningen samt relevante sektorspecifikke vejledninger revideres, så de følger OECD’s principper, så priserne blandt andet indeholder:
—— alle direkte og indirekte omkostninger,
herunder indirekte tid som eksempelvis
sygdom og løn inkl. pension
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—— udgifter til opkvalificering og udgifter til
at udarbejde det konkrete tilbud
—— udgifter til husleje og brug af materialer
mv. opgjort på markedsbetingelser
—— markedsmæssig fortjeneste
—— korrektioner for forskelle i beskatning og
reguleringsmæssige fordele.
Derudover må DI konstatere, at der i dag ses
en række gråzoner for, hvilke offentlige aktiviteter der er mulige og hensigtsmæssige at
igangsætte. Det gælder eksempelvis statslige
institutioners indtægtsdækkede aktiviteter
og erhvervsvirksomhed i kommunerne. DI
anbefaler, at der opstilles klare grænser for
denne type offentlig aktivitet, herunder stilles krav om, at offentlig indtægtsdækket virksomhed skal:
—— kunne adskilles klart fra den øvrige
offentligt finansierede aktivitet
—— have et kvalitetsniveau, hvor forskning
anvendes direkte
—— have videnspredning som hoveddrivkraft
—— alene kunne leveres via udnyttelse af
eventuel overkapacitet.
I dag ses også, at konkurrencen mellem offentlige og private aktører påvirkes gennem
tilskud og støtteordninger, der favoriserer den
offentlige part. Derfor anbefaler DI, at eksisterende tilskudsordninger gennemgås med
henblik på at identificere og afskaffe konkurrenceforvridende offentlige tilskud.

