Kommissorium for HORESTAs
Konkurrenceudvalg
HORESTA Konkurrenceudvalg består af repræsentanter udpeget af HORESTAs regioner. Følgende personer sidder i
udvalget:
§
§
§
§
§
§

Peter Petersen, Region Sydjylland, formand for udvalget
Helge Andersen, Region Hovedstaden
Steen Fabricius, Region Nordjylland
Gabriela Jantzen, Region Bornholm
Peter Møller Laursen, Region Midtjylland
Yvonne Rasmussen, Region Sjælland

I møderne kan udover udvalgets medlemmer samt sekretariatet også deltage medlemmer af HORESTAs bestyrelse
eller personer fra HORESTAs direktion. Herved sikres det, at udvalgets arbejde koordineres med
bestyrelsens/HORESTAs generelle politik på det konkurrenceretlige område.

Udvalgets Kommissorium
Udvalgets opgave er overordnet at rådgive, vejlede og bistå HORESTAs bestyrelse, repræsentantskab og
HORESTAs medlemmer om generelle forhold af konkurrenceretlig karakter af betydning for branchen samt at
rådgive og bistå i konkrete sager om konkurrenceforvridning..

Udvalget skal:
-

Varetage medlemmernes interesser i konkrete sager om konkurrenceforvridning herunder hjælpe
medlemmerne med at undersøge, hvorvidt der er tale om ulovlig konkurrenceforvridende støtte. Udvalget
foretager selv vurderingen af, hvornår en konkret sag er relevant at gå videre med, og udvalget kan
anmode det medlem, som rejser sagen, om yderligere oplysninger til belysning af medlemmets påstand,
om at der foreligger konkurrenceforvridning.
Skønnes en sag at være relevant varetager Konkurrenceudvalget den videre afdækning af sagen og
udvalget varetager på vegne af medlemmerne kontakten til den virksomhed der er genstand for udvalgets
undersøgelser og de relevante offentlige myndigheder.

-

Fastsætte nærmere retningslinjer for medlemmers henvendelse om konkrete sager om påstået
konkurrenceforvridning, herunder fastligge hvilke oplysninger der som minimum bør foreligge, inden
udvalget foretager en vurdering af, om en konkret sag er relevant at gå videre med.
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-

Rådgive medlemmerne om konkurrenceretlige forhold samt sikre, at medlemmerne, via relevante kanaler,
herunder HORESTA’s nyhedsbrev, informeres om ny/relevant viden om konkurrenceretlige forhold, ny
lovgivning, konkrete sager under behandling i udvalget, mv.

-

Have generel fokus på den retlige og politiske udvikling på konkurrenceområdet, og i samarbejde med
HORESTA udarbejde relevante henvendelser af generel karakter herom til politikere og embedsmænd.
Udvalget skal holde sig orienteret på området og skal ligeledes være med til at sikre, at der til stadighed
er et godt samarbejde mellem udvalget/HORESTA og de relevante myndigheder på området.

-

Fungere som sparringspart/rådgiver for HORESTA i forbindelse med afgivelse af høringssvar på det
konkurrenceretlige område.

-

Sikre, at konkrete sager af principiel karakter samt generelle/politisk betonede spørgsmål forelægges for
HORESTA’s bestyrelse, hvis der skønnes at være behov herfor.

Kompetence
HORESTAs administration (Juridisk afdeling) fungerer som sekretariat for udvalget.
Konkurrenceudvalget kan til enhver tid skriftligt forelægge HORESTAs bestyrelse konkrete eller generelle
konkurrenceretlige sager med indstilling om bestyrelsens stillingtagen hertil.
Bestyrelsens afslag på indstillinger kan ikke ændres af repræsentantskabet.
Konkurrenceudvalgets formand kan, hvis HORESTAs bestyrelse finder det formålstjenligt, deltage i bestyrelsens
møder, når der behandles indstillinger fra Konkurrenceudvalget eller spørgsmål af mere generel konkurrenceretlige
karakter, som skønnes at have Konkurrenceudvalgets interesse.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer – herunder udvalgets formand - er
fremmødt. Ved afstemninger i udvalget, hvor der foreligger stemmelighed, vil formandens stemme være
udslagsgivende.

Kontakt til udvalget
Medlemmer af HORESTA eller andre interessenter, som har kendskab til forhold/sager, som man finder det
relevant, at udvalget kigger nærmere på, eller som af andre grunde ønsker at komme i kontakt med udvalget, kan
rette henvendelse til udvalgets formand eller evt. det medlem, som er udpeget af den region, hvor det pågældende
medlem har hjemsted.
Der kan også rettes henvendelse til sekretariatet i HORESTA v. Erhvervsjuridisk chef Kaare Friis Petersen, e-mail:
k.petersen@horesta.dk
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Mødefrekvens
Udvalget tilstræber mødes ca. en gang pr kvartal. Derudover kan udvalget af formanden indkaldes til møde efter
behov

Pressekontakt
Enhver pressekontakt eller udtalelse til pressen fra Konkurrenceudvalget, uanset om det er formanden eller et
andet medlem, der står herfor, skal forinden koordineres med HORESTAs administration..
Det er i udgangspunktet Konkurrenceudvalgets formand, som varetager pressekontakt og udtaler sig til pressen
medmindre det konkret aftales, at et andet medlem af udvalget og/eller HORESTAs direktion og/eller HORESTAs
bestyrelsesformand, udtaler sig.

Økonomi
Konkurrenceudvalgets medlemmer er i forbindelse med møder og andre arrangementer i Konkurrenceudvalget
omfattet af HORESTAs rejse- og diætregler.
Konkurrenceudvalgets skal årligt udarbejdet et budget over det kommende års forventede udgifter. Budgettet
godkendes af HORESTA. Større udgifter udover budgettet skal godkendes af HORESTAs bestyrelse.

Dette kommissorium er godkendt på udvalgets møde den xx.xx.xxxx
Dette kommissorium er godkendt af HORESTAs bestyrelse på bestyrelsens møde den xx.xx.xxx.
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