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Samfundet og forbrugerne går glip af markante gevinster, fordi den gældende 
regulering i rigtig mange brancher unødigt begrænser virksomhedernes mulighed for at 
konkurrere med hinanden. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret en lang række brancher, hvor 
reguleringen begrænser konkurrencen. 

 
Brancher, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret 
konkurrencebegrænsende regulering 

Kilde: KFST 
Anm: Brancherne i figuren angiver de brancher, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
umiddelbart har kendskab til, at en eller flere love begrænser konkurrencen. Figuren er ikke 
udtømmende. Eksemplerne er hentet fra KFST’s tidligere markedsanalyser, samt fra andres arbejde, 
bl.a. Produktivitetskommissionens rapporter samt diverse politiske udspil, fx Konkurrencepolitisk 
udspil fra 2012 samt Vækstudspil fra 2014.

 
Men i hvilke brancher er de største udfordringer med regulering, som begrænser 
konkurrencen? Og hvad gør vi ved det. Hvordan får vi fx indrettet både ny og 
eksisterende regulering, så den skaber det størst mulige rum for konkurrence samtidig 
med, at de nødvendige samfundshensyn tilgodeses? Konkurrencerådet er i sine seneste 
analyser kommet med anbefalinger til at ændre sektorreguleringen inden for det 
finansielle område og i sundhedssektoren, fordi den potentielt er til skade for forbrugere 
og virksomheder. 
 
 

Indledende session:  
De største udfordringer med konkurrencebegrænsende 
regulering i Danmark 
Ordstyrer for den indledende session:  
Jakob Hald, Direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen



 

08.45 - 09.15 Indtjekning og kaffe & croissanter 
 
 
09.15 - 09.35 Velkomst og indblik i Konkurrencerådets arbejde  
 for mere konkurrencevenlig regulering 

 
Professor og formand for Konkurrencerådet Christian Schultz 
byder velkommen og sætter bl.a. fokus på et udvalg af de 
sektorområder, hvor Konkurrencerådet i sine analyser og 
artikler har peget på regulering, som begrænser konkurrencen 
i Danmark unødigt, og som derfor potentielt er til skade for 
forbrugere og virksomheder.

Christian Schultz er professor og institutleder ved Økonomisk Institut 
ved Københavns Universitet og forsker i bl.a. politisk økonomi og 
konkurrenceøkonomi. Han har været formand for Konkurrencerådet 
siden 2012. 
 

 
09.35 - 10.05 Effektive markeder og produktivitet

 
Carl-Johan Dalgaard er professor ved Økonomisk Institut ved 
Københavns Universitet og forsker i vækst og udvikling samt 
makroøkonomi. Han var medlem af Produktivitetskommissionen i 
2012-13 og har siden 2014 været medlem af De Økonomiske Råds 
formandskab, som også er Danmarks Produktivitetsråd.

 
 

10.05 - 10.35 Det går (for) langsomt med at lempe dansk   
 regulering, som spænder ben for konkurrencen

 
Senior Economic Advisor og European Semester Officer 
Torbjørn Olausson peger – med udgangspunkt i Kommissionens 
landeanalyse af Danmark – på, at det går (for) langsomt med at 
lempe dansk regulering, som spænder ben for konkurrencen. 
Fx for de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv. 
Kommissionens analyse viser, at det har negative konsekvenser 
for produktivitetsvæksten i Danmark.

Torbjørn Olausson er Senior Economic Advisor og European Semester 
Officer på Europa-Kommissionens kontor i Danmark. Torbjørn Olausson 
har været ansat i Europa-Kommissionen siden 1997 (i bl.a. DG Grow) 
og har siden 2014 arbejdet på Kommissionens kontor i Danmark.

 
10.35 - 10.45 Plenumdebat:

 
De største udfordringer med regulering, der begrænser konkurrencen – hvor findes de, 
og hvordan løser vi dem?

 
10.45 - 11.00 Pause og ”break-out” til konferencens temasessioner



Teknologien bevæger sig i retning af, at køretøjer genererer, lagrer og bruger større 
mængder af data. Samtidig er flere og flere biler opkoblet til det mobile netværk 
(internetforbundne biler, også kaldet ”connected cars”). Det muliggør fjernadgang til 
bilens data.  
 
De genererede bildata har potentiale til at understøtte mange eksisterende 
tjenester og stimulere nye tjenester og kan således være grobund for en række nye 
forretningsmuligheder.  
 
Udviklingen i de kommende år vil potentielt have stor betydning for, hvordan og 
hvem der kan få adgang til og gøre brug af de data, connected cars genererer. Uden 
en konkurrencefremmende regulering og lige adgang blandt markedsaktører kan det 
betyde, at nye tjenester og forretningsmodeler vil have svært ved at vinde indpas eller 
vil være forbeholdt udvalgte aktører. Det kan være til skade for konkurrencen og i sidste 
ende forbrugerne.

 
11.00 - 11.10 Velkomst og indledning til sessionens tema

 
Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob 
Schaumburg-Müller indleder temasessionen.

Jacob Schaumburg-Müller, Vicedirektør i Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen  

 

11.10-11.30 Øjebliksbillede af nuværende og fremtidig betydning  
  af connected cars

  
Co-founder af Morphic Leif Bonderup giver et indblik i, 
hvordan en række virksomheder og organisationer ser på 
data fra biler og connected cars, og fortæller om, hvilke 
aktuelle muligheder og problemstillinger som optager disse 
i øjeblikket. 

Leif Bonderup er co-founder af Morphic og arbejder med 
at løfte virksomheders forståelse af deres kunder.

Temasession om bilbranchen:   
Hvad giver data fra biler og connected cars af muligheder og 
udfordringer?
Ordstyrer for temasessionen:  
Jacob Schaumburg-Müller, Vicedirektør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen



 

 11.30 - 12.00 Hvilke udfordringer og muligheder giver bildata de  
  uafhængige værksteder

 
Direktør for Dansk Bilbrancheråd Erik S. Rasmussen giver 
indblik i, hvilke potentielle forretningsmuligheder data fra 
biler giver, men især også hvilke udfordringer der venter 
de knap 2.000 mærkeuafhængige værksteder, som hans 
brancheforening har som medlemmer. Han vil blandt andet 
give sit bud på, hvilke krav der bør stilles til reguleringen af 
data fra biler og connected cars.

Erik S. Rasmussen er direktør i Dansk Bilbrancheråd, hvor 
han er ansvarlig for den daglige drift.

 
 

12.00 - 12.35 Frokost

 
 
 

 
12.35 - 13.05 Brug af bildata i forsikringsbranchen

 
Vicedirektør Thomas Brenøe i Forsikring & Pension fortæller 
om forsikringsvirksomheders erfaringer med data fra biler og 
hvorfor data fra biler er interessant for forsikringsvirksomheder. 
Derudover vil han fortælle om Forsikring & Pensions arbejde 
med at påvirke reguleringen af data fra biler, bl.a. ved den 
europæiske Data4Drivers-kampagne. 

Thomas Brenøe er vicedirektør i Forsikring & Pension, hvor han 
er ansvarlig for bl.a. forbrugerforhold.

 
13.05 - 13.30 Opsamling, spørgsmål og afslutning

 
Jacob Schaumburg-Müller samler op på temasessionen, og publikum har mulighed for 
at stille spørgsmål. Afslutningsvist vil Jacob fortælle om sine forventninger til, hvad 
connected cars vil betyde for udviklingen af nye forretningsmuligheder, samt sine egne 
bud på, hvad der er vigtigt i udviklingen og udformningen af reguleringen på området.



Styrkes konkurrencen på medicin, kan det føre til lavere forbrugerpriser, lavere 
offentlige sundhedsudgifter, højere produktivitet, bedre tilgængelighed og bedre service 
til forbrugerne. En række analyser, artikler og sager peger på, at der i Danmark er plads 
til forbedringer af konkurrencen på markedet for medicin. 

Sessionen sætter fokus på de forhold og den regulering, som er med til at begrænse 
konkurrencen, og hvad der kan gøres for at forbedre konkurrencen. Med afsæt i oplæg 
om ny forskning på området og anvendelse af internationale referencepriser inviteres 
deltagerne til at bidrage til debat om den fremtidige regulering af markedet.

 
11.00 - 11.10 Velkomst og indledning til sessionens tema

 
Professor Thomas Rønde giver indblik i, hvad konkurrence 
egentlig betyder på medicinområdet.

Thomas Rønde er professor ved institut for strategi og innovation, 
Copenhagen Business School. Han forsker bl.a. i industrial 
organization og competition policy og er tidligere cheføkonom i 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 

 

11.10 - 11.40 Hvordan sikres danskerne den laveste pris på   
  medicin?

 
Postdoc Anders Munk-Nielsen og Ph.d-studerende Frederik Plum Hauschultz præsenterer 
resultaterne af deres forskning, som viser, at priserne på receptmedicin efter patentudløb 
har ekstreme udsving over tid, der ikke kan forklares af omkostninger. Da de forskellige 
generiske produkter er ens, ville man ud fra traditionelle modeller for konkurrence forvente 
stabile priser tæt på marginalomkostningerne. I et andet projekt dokumenteres det, at 
medicinpriser afhænger af den alfabetiske rangordning af produkter inden for markedet 
pga. sorteringen i det IT system, lægerne udskriver recepter fra. Begge fænomener kan  
forklares ved, at søgeomkostninger forhindrer forbrugerne i at finde det billigste produkt. 

Temasession om medicin:   
Konkurrencen på medicin og regulering af medicinpriser
Ordstyrer for temasessionen:  
Thomas Rønde, Professor ved Copenhagen Business School

Anders Munk-Nielsen, 
Postdoc ved økonomisk 
institut, København 
Universitet.

Anders Munk-Nielsens 
forskningsinteresse 
ligger inden for empirisk 
industriøkonomi og 
mikroøkonometri. 
Anders har arbejdet 
med bilmarkedet, 
medicinmarkedet og med 
indkomstprocesser.

Frederik Plum 
Hauschultz,  
Ph.d.-studerende ved 
økonomisk institut, 
Københavns Universitet

Frederik Plum 
Hauschultzs 
forskningsområde 
dækker empirisk 
industriøkonomi, 
mikroøkonometri og 
sundhedsøkonomi.



11.40 - 12.00 Debat om 14-dags-auktionerne: Hvad nu – er der  
  behov for yderligere tilpasninger af reglerne?

 
Skal man ændre 14-dages-auktionerne ved at forlænge perioderne, øge vinderens 
markedsandel, mindsket transparens af konkurrenters bud eller sanktionere 
leveringssvigt? Hvordan kan man høste potentialet ved digitale løsninger fx ved digital 
prisovervågning eller overvågning af leveringssvigt?

12.00 - 12.35 Frokost

 
 
12.35 - 13.05 Indkøb af sygehusmedicin 

Professor Jakob Kjellberg giver indblik i forskning og erfaringer 
ved anvendelse af internationale referencepriser på lægemidler i  
Danmark. Derudover giver Jakob Kjellberg sit bud på øvrige mulig -
heder for et mere hensigtsmæssigt indkøb af sygehus medicin, 
herunder om mere eller mindre regulering er vejen frem. 
 
Jakob Kjellberg, Professor, programleder for Sundhed, Vive

Jakob Kjellberg har 15 års erfaring med at gennemføre evalueringer i 
sundhedsvæsenet. Fokus for evalueringerne dækker bl.a. lægemidlers 
omkostningseffektivitet og offentlig styring af sundhedsvæsenet.

13.05 - 13.20 Debat om referenceprissystemet:

 
Skal man benytte et internationalt referenceprissystem på sygehusmedicin, 
apotekermedicin og/eller udvalgte medikamenter med svag eller ingen konkurrence? 
Hvilke øvrige tiltag kan overvejes, og er mere eller mindre regulering vejen frem?

13.20 - 13.30 Afrunding og tak for i dag 

 
Efter en kort afrunding af temasessionen giver Thomas Rønde sit bud på, hvad vi kan 
forvente af den fremtidige regulering af medicinpriser.



Konkurrencerådet offentliggjorde i 2017 realkreditrapporten med 16 anbefalinger, som 
skulle styrke konkurrencen på markedet. Den finansielle forligskreds (regeringen, DF, S, 
RV, SF) har valgt at følge en del af anbefalingerne, men nogle af de centrale forslag er 
enten ”sendt i udvalg” eller fravalgt. Efter analysens offentliggørelse er institutternes 
indtjening fortsat med at stige, og der er ikke noget der tyder på, at konkurrencen på 
markedet er styrket.

Konkurrencerådet har derfor tilkendegivet, at rådet fortsat er af den opfattelse, at 
konkurrencen på realkreditmarkedet er udfordret, samt at rådet fortsat vil have fokus  
på det finansielle område i de kommende år.

 
11.00 - 11.20 Velkomst og indledning til sessionens tema

 
Professor og formand for Konkurrencerådet Christian 
Schultz introducerer sessionen og adresserer 
Konkurrencerådets analyse samt dens anbefalinger fra 2017. 
 
Christian Schultz er professor og institutleder ved Økonomisk 
Institut ved Københavns Universitet og forsker i bl.a. politisk 
økonomi og konkurrenceøkonomi. Han har været formand for 
Konkurrencerådet siden 2012.

 

 

11.20 - 11.50 Den danske realkreditmodel – betydningen,   
  konkurrencen og reguleringen

 
Peter Jayaswal, direktør for realkredit og ejendomsfinansiering 
i Finans Danmark vil i sit indlæg bl.a. komme ind på den 
danske realkreditmodel og dens positive betydning for 
boligejere, virksomheder og investorer. Desuden vil han tale 
om konkurrencesituationen på realkreditmarkedet samt den 
finansielle regulerings konsekvenser. 

Peter Jayaswal, direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans 
Danmark  

Temasession om realkreditmarkedet:   
Konkurrencen på realkreditmarkedet
Ordstyrer for temasessionen:  
Niels Enemærke, Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen



11.50 - 12.25 Frokost

 
 
12.25 - 13.00 Realkreditten fra et finansiel stabilitets perspektiv 

Chef for Finansielle Institutioner i Nationalbanken Peter 
E. Storgaard ser på realkreditten fra et finansiel stabilitets 
perspektiv. En robust realkreditsektor er afgørende – har det 
betydning for konkurrencen?

Peter E. Storgaard er chef for finansielle institutioner i 
Nationalbanken.

 
 
 

13.00 - 13.25 Debat om fremtidens realkreditmarked:

Om forventninger til konkurrencen på markedet, om behovet for regulering eller 
deregulering, om kapitalkrav og bidragssatser.

13.25 - 13.30 Afrunding og tak for i dag 

 
Niels Enemærke afrunder kort sessionen om realkreditmarkedet.




