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Dette dokumentet omhandler
Regelrådets strategi for treårs
perioden 2018-2020, inkludert en
strategi for kommunikasjon og
samfunnskontakt, og utvikling
av organisasjonen.
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el 01
INNLEDNING

Effektive reguleringer gir
lavere kostnader for
næringslivet. Det gir både
samfunnsøkonomisk lønn
somhet og økt samlet velferd
som en direkte effekt og be
dret konkurranseevne og økt
verdiskaping som en indirekte
effekt.
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INNLEDNING

Regelrådet ble vedtatt
etablert i desember 2015, og
arbeidet kom i gang i april
2016. 2017 var dermed første
hele driftsår. Dette dokumentet
omhandler Regelrådets stra
tegi for treårsperioden 2018
2020, inkludert en strategi
for kommunikasjon og sam
funnskontakt, og utvikling av
organisasjonen. Til strategien
følger en handlingsplan som
gjennomgår de virkemidler
og tiltak som konkretiserer og
iverksetter strategien.
Regelrådets virksomhet er et
resultat av Regjeringens inten
siverte satsning på forenkling
og er i det daglige arbeidet blant
annet knyttet til gjeldende utred
ningsinstruks. Når det offentlige
innfører nye reguleringer, får det
som regel konsekvenser for en
rekke aktører som det er viktig å
ha vurdert på forhånd. Effektive
reguleringer gir lavere kostnader
for næringslivet. Det gir både
samfunnsøkonomisk lønnsom
het og økt samlet velferd som en
direkte effekt og bedret konkur
ranseevne og økt verdiskaping
som en indirekte effekt.

Den politiske plattformen for sittende regjering fra 14. januar
2018 slår fast at regjeringen vil fortsette arbeidet med å
redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering,
lover og regler. Målet er reduserte kostnader på 10 mrd. kroner
i perioden 2017-2021.
Regjeringen ønsker bl.a. også å:
•

•
•

•
•
•

Fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet,
med særlig fokus på forenklinger som kommer små og
mellomstore bedrifter til gode.
Gjennomgå selskapsretten for å fremme økt verdiskaping.
Videreutvikle Altinn som plattform, og ha som mål at
næringslivet bare skal behøve å rapportere samme
informasjon til det offentlige én gang.
At hensynet til næringsutvikling skal tillegges mer vekt i
gjennomføringen av forenklingstiltak.
Arbeide for mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis overfor
næringslivet, og styrke tilsynenes veiledningsplikt.
Fjerne unødvendig og foreldet lov- og regelverk, herunder
fjerne omstillingsloven.

Regelrådet vil i den kommende
treårsperioden konsentrere seg
om å skape tydelige resultater
innenfor kjerneoppgavene. Gitt
rådets uavhengige rolle er det
rom for utvikling innenfor dagens
mandat, og det kan også være
aktuelt å foreslå justeringer av
mandatet lengre frem i tid etter
at en har vunnet erfaring med
virksomheten.

Regelrådet har en uavhengig rolle
og skal være en tydelig stemme
i samfunnsdebatten. Rådets
virksomhet forventes å gi enda
tydeligere resultater i årene som
kommer. Det skal arbeides videre
med å befeste og forklare rådets
samfunnsrolle.
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el 02
MÅL FOR REGELRÅDETS VIRKSOMHET

Regelrådet skal bidra til at
næringslivet ikke påføres
unødvendige byrder
gjennom nytt eller endret
regelverk.
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MÅL FOR REGELRÅDETS VIRKSOMHET

Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres
unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.
Det stilles opp tre satsningsområder
for å nå dette målet. Regelrådet skal:
1. Overvåke utredninger om nytt
regelverk og avgi uttalelser i
henhold til utredningsinstruksen
og de veiledere som er utarbeidet
til denne.
2. Tilby veiledning og råd og være
en attraktiv samarbeidspartner i
ulike faser av utredningsarbeidet.

3. Samle og utvikle kunnskap om
smarte reguleringer som oppnår
gode resultater uten for høye
kostnader for næringslivet.
For å få til dette må Regelrådet
videre arbeide for:

• å utvikle en kompetent og effek
tiv organisasjon.
Målene bindes sammen i en mål
struktur som er illustrert under, og
strategien for å nå disse målene
omtales i de følgende avsnittene.

• å oppnå økt oppmerksomhet om
gode reguleringer og økt etter
spørsel etter gode beslutnings
grunnlag.

Mål
Strategier for
uttalelser, veiledning
og regelverksutvikling
En tydelig stemme i samfunnsdebatten
- relasjoner og kommunikasjon
En kompetent og effektiv organisasjon
Mandat, vedtekter og verdigrunnlag

STRATEGI 2018–2020
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el 03
STRATEGI FOR REGELRÅDETS VIRKSOMHET

Regelrådet skal vurdere
utformingen av forslag til
nytt eller endret regelverk
både i form av lover og
forskrifter og vurdere om
det påvirker næringslivets
arbeidsbetingelser og
kostnader.
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STRATEGI FOR REGELRÅDETS VIRKSOMHET

3.1 Avgi flere og bedre uttalelser om nytt regelverk
Regelrådet skal vurdere utformin
gen av forslag til nytt eller endret
regelverk både i form av lover og
forskrifter og vurdere om det påvir
ker næringslivets arbeidsbetingelser
og kostnader. Rådet skal ta stilling
til om det er gjennomført konse

kvensvurderinger etter de krav som
utredningsinstruksen stiller, og
om virkningene for næringslivet
er tilstrekkelig kartlagt. Rådet kan
vurdere hvorvidt nytt eller endret
regelverk er utformet slik at må
lene oppnås til en relativt sett lav

kostnad for næringslivet. Rådet gir
rådgivende skriftlige uttalelser ved
høring.
Med utgangspunkt i erfaringene fra
etableringsfasen skal arbeidet med
uttalelsene:

I

II

III

Tydeligere rettes mot
næringslivets kostnader 
og unødvendige byrder 
ved å:

Øke i antall og
presisjon ved å:

Kunne følges over tid slik
at effektene kartlegges
ved å:

Ta mer hensyn til små
og mellomstore bedrifter
og potensialet for
digitalisering.

Videreutvikle rask kartlegging
av utredningskvalitet og gi mer
løpende data om enkeltsaker.

Kartlegge effekter av våre
uttalelser fra A-Å i et egnet
databasesystem.

Vurdere mulighetene for å
differensiere uttalelsene mer
utfra enkeltsakenes
kompleksitet og betydning.

Evaluere effektene av
kategorisering i ettertid.

Videreutvikle det faglige
grunnlaget for å vurdere
reguleringens kostnader.
Videreutvikle metoden
for arbeid med uttalelser.

Gi oversikt over resultatene
på Regelrådets nettsider.

Vurdere å bruke en enklere
form på uttalelsene i noen
tilfeller.

Tiltakene i kursiv vurderes som særlig viktige.
STRATEGI 2018–2020
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STRATEGI FOR REGELRÅDETS VIRKSOMHET

3.2 Tilby faglig god veiledning til regelverksprodusenter
Regelrådet skal følge den faglige
utvikling og praksis på områdene
regelforenkling og regulering, og
det skal gi informasjon og generell
veiledning som fremmer effektiv
regulering.

Ved utarbeidelse av EØS-relevant
regelverk som kan ha vesentlig
betydning for norsk næringsliv, skal
rådet bistå ansvarlig departement,
dersom dette er ønskelig, med å
granske konsekvensutredningene

som medfølger forslag fra Den
europeiske union.
Innenfor veiledningsarbeidet skal
rådet:

I

II

III

Utvikle og publisere
relevant materiell:

Tilby dialogbasert veiledning
(generelt og særlig
i EU-saker):

Tilby særskilt veiledning
når det gis uttalelser med
sterk kritikk:

Utvikle eksempelsamling
og veiledningsmateriell også
innen effektiv regulering.

«Markedsføre» vårt tilbud
om generell veiledning og
veiledning i EU-saker til
departementer, direktorater
og NOU-utvalg.

Følge opp gode erfaringer
med veiledningsmøter med
mottakere av uttalelser og
videreutvikle disse.

Publisere revidert veileder
i næringsøkonomiske
konsekvensutredninger
sammen med NFD og
Brønnøysundregistrene.

Aktivt tilby og gi generell vei
ledning i næringsøkonomiske
konsekvensvurderinger, samt
bistand i EU-saker, til departe
menter, direktorater og utvalg.

Tiltakene i kursiv vurderes som særlig viktige.
REGELRÅDET
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STRATEGI FOR REGELRÅDETS VIRKSOMHET

3.3 Følge, forstå og rapportere om den faglige utviklingen
Regelrådet skal følge faglig utvikling
og praksis innenfor regelforenkling
og regulering av næringsvirksomhet
både i Norge og internasjonalt. Det
te gjøres gjennom å delta i og følge
arbeidet i internasjonale fora, som

OECD, RegWatchEurope og EU, og
ved å følge med på den nasjonale
utviklingen på relevante fagfelt.
Gjennom dette arbeidet ønsker
Regelrådet å hente kunnskap om
beste praksis for regulering av

næringslivet, beste praksis for
utredning av næringsøkonomiske
konsekvenser, og beste praksis for
den type virksomhet som rådet dri
ver. For å få til dette skal Regelrådet:

I

II

III

Følge med på utviklingen
i beste praksis nasjonalt
og internasjonalt

Informere bredt
i forvaltningen om faglig
utvikling:

Bruke beste praksis
i Norge:

Kontinuerlig kartlegge
aktuelle kilder til kunnskap
(institusjoner, arenaer,
publikasjoner), nasjonalt
og internasjonalt.

Systematisere deling av
kunnskap med andre i Norge
og med RegWatchEuorpe
og flere.

Bruke kunnskap om beste
praksis for regulering av
næringslivet og utredning
av næringsøkonomiske
konsekvenser i Regelrådets
uttalelser og veiledningsmateriell.

Fortsette å følge med på
utviklingen og initiativer
i sammenlignbare land,
og delta i alle relevante
internasjonale fora.

Implementere beste praksis
for Regelrådsvirksomhet i
Regelrådets arbeidsmåte.

Tiltakene i kursiv vurderes som særlig viktige.
STRATEGI 2018–2020
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el 04
SAMFUNNSKONTAKT - RELASJONER OG KOMMUNIKASJON

Regelrådet skal aktivt
formidle Regelrådets
uttalelser og råd i media
og sosiale medier.
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SAMFUNNSKONTAKT - RELASJONER OG KOMMUNIKASJON

Regelrådet skal utvikle og befeste sin posisjon gjennom følgende tiltak i strategien:

I

II

III

Være en tydelig stemme
i samfunnsdebatten:

Videreutvikle dialog
med næringslivet:

Videreutvikle dialog med
forvaltning og politikere:

Aktivt formidle Regelrådets
uttalelser og råd i media
og sosiale medier.

Videreutvikle og systematisere
vår dialog med næringsliv og
akademia, samt innhente
innspill for å understøtte vårt
arbeid med uttalelser og veiledning, f.eks. opprette forum
og faste møter.

Videreutvikle og systematisere
vår dialog med forvaltningen
og sentrale politikere,
herunder næringsministeren
og Stortingets næringskomite.

Igangsette arbeid med en
overordnet strategi for
kommunikasjon, samfunnskontakt samt roller og for
ventinger til Regelrådet.
Et slikt arbeid må bryte ny
mark fordi Regelrådet har
en særlig uavhengig stilling.

Etablere og delta på sentrale
arenaer både i form av faste
møteplasser og i debatter
som kommer opp.

Arrangere årlige møter med
næringsminister og næringskomiteen på Stortinget.

Tiltakene i kursiv vurderes som særlig viktige.

STRATEGI 2018–2020
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el 05
EN KOMPETENT, EFFEKTIV ORGANISASJON

For å nå målene, må
Regelrådet være kompetent
og effektiv. Regelrådet er en
liten organisasjon
i kontinuerlig utvikling.
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EN KOMPETENT, EFFEKTIV ORGANISASJON

For å nå målene, må Regelrådet
være kompetent og effektiv.
Regelrådet er en liten organisasjon
i kontinuerlig utvikling. Størrelsen
gir sårbarhet, men også muligheter.

For å sikre kompetanse og effektivitet
må vi bygge en robust og fleksibel
virksomhet og være en attraktiv
arbeidsgiver.

Strategien for å oppnå dette
innebærer:

I

II

III

Forvalte kompetansen
i Regelrådet og
sekretariatet.

Kontinuerlig forbedre
interne arbeidsprosess.

Være en attraktiv
arbeidsgiver.

STRATEGI 2018–2020

