
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 25. august 2021 – kl. 09.30 – 14.30 

Sted, adresse: Teams 

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Joar Grimsbu 
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen 
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Varamedlem Gry Agnete Alsos 
 

Forfall:  Rådsmedlem Øystein Moan 
 

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 

Fagdirektør Maria Rosenberg 

Fagdirektør Kristin Johnsrud 

Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning 

Seniorrådgiver Marte Grønvold 

Rådgiver Stian Hervik Frantzen 

Førstekonsulent Merete Grøtt Grinde 

Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen 

 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

70/2021-81/2021. 
Alle sakspapirer var sendt ut 18. og 19. august.  

 

Regelrådet var beslutningsdyktig, jf. vedtekter for Regelrådet § 5 annet ledd, der det 

fremgår at «Rådet er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer og enten leder eller 

nestleder deltar i avstemminger om uttalelser».  

 

70/2021 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 24. juni fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

71/2021 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent etter å ha lagt til saksnummer 80/2021 «Kriterier for 

utvelgelse av saker». 



 

72/2021 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder møter med 

næringslivsorganisasjonene, evalueringen i regi av KMPG, kommende møter i 

RegWatchEurope, møter i OECD, overleveringsmøte med NFD og den kommende 

Forenklingskonferansen.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet avtaler møte med 

rådsleder for å forberede hennes innlegg på Forenklingskonferansen.     

 

73/2021 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Ingen ble erklært inhabile, og rådet var beslutningsdyktig i sakene som skulle 

behandles på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

74/2021 Høring – Krav om regnskapsmessig skille for private 

barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny 

økonomiforskrift til barnehageloven 

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori gul. I sin vurdering la Regelrådet 

blant annet vekt på at det er positivt at det er utredet flere alternativer, og at berørt 

næringsliv er beskrevet og tallfestet. Rådet mente imidlertid at det var mangler i 

utredningen av virkningene for næringslivet, og stilte spørsmål til nytten av bortfallet 

av revisjonsfritak for de minste barnehagene, og hvorfor en har satt terskelen for 

små barnehager ved antall barn, og ikke omsetning og antall ansatte som er vanlig 

praksis i reguleringen av næringslivet. Regelrådet mener også at kostnaden av 

økingen av oppbevaringsplikt for regnskapsmateriell fra 5 til 10 år burde vært 

tallfestet da det er tilgjengelig informasjon. Sekretariatet sender nytt utkast til 

uttalelse til hele rådet før den sendes inn og publiseres på nettsiden. Sekretariatet 

ber også om overleveringsmøte med Kunnskapsdepartementet.   

 



75/2021 Høring – NOU 2021: 7 Trygg og enkel eiendomsmegling 
 
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. I sin vurdering la 

Regelrådet blant annet vekt på at evalueringen av den eksisterende loven er 

grundig, og at forslagene i NOU’en er tilstrekkelig utredet. Boligmarkedet og 

hensynet til forbrukervern er godt belyst. Utvalget har sett på reguleringen i andre 

land, vurdert alternative tiltak, vurdert og hensyntatt små virksomheter, foreslått 

forenklinger og fokusert på ny teknologi. Regelrådet påpekte likevel at effektene på 

den generelle konkurransen i eiendomsmeglingsbransjen burde vært nærmere 

utredet. Tiltak som strengere kompetansekrav og fjerning av retten til å drive 

eiendomsmegling gjennom advokatbevilling kan påvirke konkurransen negativt og 

gjøre at prisene på eiendomsmegling kan øke. Det kan også bli vanskeligere for nye 

foretak å etablere seg ved at etableringskostnadene økes som følge av strengere 

konkurransekrav. Regelrådet skulle gjerne sett en nærmere vurdering av 

konkurranseforholdene og prisdannelse innad i eiendomsmeglingsbransjen. 

Sekretariatet sender nytt utkast til uttalelse til rådsleder for godkjenning, før den 

sendes inn og publiseres på nettsiden. 

 

76/2021 Høring – Forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven   

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori gul. Sekretariatet forsøker å 

innhente mer informasjon om mulige virkninger for næringslivet og ferdigstiller utkast 

til uttalelse. Denne sendes på elektronisk behandling hos hele rådet. 

 

Annen saksbehandling: 

77/2021 Sporingsprosjektet 2021- status for evalueringen  
Sekretariatet presenterte rapportresultatene fra sporingsprosjektet for 2021, og 

gjennomgikk status for evalueringen av Regelrådet. Rådet diskuterte.   

Vedtak:  

Rådet vedtok at rapporten kan sendes til KMPG slik den foreligger, og at det gjøres 

noen små endringer før sekretariatet publiserer den på nettsiden.  



78/2021 Økonomistatus per 2. kvartal 2021  
Sekretariatet ga en presentasjon av økonomistatus per 2. kvartal 2021.   

Vedtak:  

Rådet godtok rapporten uten endringer.   

 

79/2021 Prioriteringer 
Sekretariatet sendte i forkant av møtet en liste til rådet over saker som er på høring. 

Regelrådet diskuterte aktuelle saker for vurdering til uttalelse.   

Vedtak:  

Sekretariatsleder informerte om saker som er kommet. Sekretariatsleder sender ut et 

forslag til rådet i neste uke. 

 

80/2021 Kriterier for utvelgelse av saker  
I forkant av møtet ble det sendt ut et eget dokument med kriteriene for utvelgelse av 

saker. Rådet diskuterte og kom med innspill.  

Vedtak:  

Sekretariatet gjør mindre endringer på lista med kriterier for utvelgelse basert på 

innspillene fra rådet. Rådet vedtok listen over kriterier for utvelgelse etter justering.  

 

81/2021 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 29. september 2021. Avgjør litt nærmere møtedato om møtet 
holdes på Teams eller om vi møtes fysisk.  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
08.09.2021 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


