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Regelrådet skal bidra til økt 
verdiskapning ved at 

næringslivet ikke blir påført 
unødvendige kostnader fra nytt 

eller endret regelverk
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Bilder: Svein Finneide
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5 år med Regelråd i Norge
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• Gjennomgår alle høringer innenfor 

Regelrådets mandat.

• Har fra 2018 hatt identiske 

kriterier i gjennomgangen.

• Regelverksforslag relatert til 

koronavirusutbruddet

Ser vi endringer i 
utredningskvaliteten?
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Kartlegging av høringssaker

Antall saker:
2019: 319 
2020: 316
2021: 150
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Er virkninger for næringliv omtalt?

Ja, i stor grad Ja, men i begrenset grad Nei
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Kartlegging av høringssaker

Antall saker:
2019: 319 
2020: 316
2021: 150
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Beskriver utredningen alternative tiltak?

Ja, hovedalternativer Ja, undervarianter Nei Ikke relevant
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Kartlegging av høringssaker

Antall saker:
2019: 319 
2020: 316
2021: 150
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Er hensynet til små bedrifter vurdert?

Ja Nei
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Kartlegging av høringssaker

Antall saker:
2019: 319 
2020: 316
2021: 150
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Er det eksplisitt foreslått forenklinger for næringslivet?

Ja Nei
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• Av sakene som ble gjennomgått i 2020 var 35 prosent 
EØS-relevant regelverk.

• Vi ser at utredningen av EØS-relevant regelverk ofte 
har svakere utredningskvalitet enn de med nasjonalt 
initiativ.

• Regelrådet har gitt innspill til en rapport om 
departementenes EØS- arbeid. 

EØS-relevant regelverk 

61 %

35 %

4 %

Bakgrunnen for forslaget (2020)

Nasjonalt initiativ

EØS-relevant regelverk

Annen internasjonal avtale
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Regelrådets uttalelser 2016-2021
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• Finansdepartementet 

er en stor produsent 

av regelverksforslag 

som berører 

næringslivet.

• Uttaler oss mer til 

direktorater nå enn de 

første årene.

Regelrådets uttalelser 2016-2021

Footer Text Would Go Here12 9/27/2021
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• Årlig gjennomgang av alle saker 

Regelrådet har uttalt seg til.

• 125 saker ferdigbehandlet per 

august 2021. 

Hva skjer i saker 
Regelrådet har uttalt seg 
til?
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• Prosessen med lovsaker etter høring 
er relativt åpen og oversiktlig for 
allmennheten.

• Regelrådets uttalelse er omtalt i 
beslutningsdokumenter 56 prosent 
sakene. 

• Regelrådets uttalelse er nevnt 82 
prosent av de «røde sakene».

Lovsaker 
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Forskriftssaker 

• Prosessen med forskriftssaker 

etter høring er ikke åpen og 

ikke spesielt oversiktlig for 

allmennheten.

• I 18 av 20 saker med 

beslutningsdokument er 

Regelrådets uttalelse omtalt. 

31%

52%

17%

Beslutningsdokument foreligger

Kort pressemelding, ingen høringinstanser nevnt

Verken beslutningsdokument eller pressemelding funnet
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• Forslag om styrking av aktivitets- og 

redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

• Forslag til ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid 

med grunnleggende menneskerettigheter og 

anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

• Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om 

universell utforming av IKT. 

Eksempler på viktige uttalelser for Regelrådet
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Fortsatt en lang vei å gå på utredningskvalitet
- Men ser at det er en vilje og en utvikling i riktig retning hos viktige 

regelverksprodusenter

Utvikle vårt fremtidige regulering/forenklingsarbeidet
- Se til andre land og ta lærdom 

Regelrådets fremtid – evaluering gjennomføres nå 

- Konkret og virkningsfullt virkemiddel for forenkling, vi mener det bør bestå

Tre hovedbudskap
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• Viktig område for internasjonalt 

samarbeid

• Hva gjør de andre landene?

Forenkling og 
regelverksutvikling
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• Anbefalinger om god reguleringspolitikk fra 

2012

• En av anbefalingene var å opprette en 

Regelrådsfunksjon, vi fikk vårt i 2016

• Regulatory Policy Outlook-rapporter

• Neste utgave oktober 2021

OECD Regulatory Policy Committee
- «tenketanken»
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• Norsk formannskap

• Stor interesse for nettverket –

Danmark kom inn i 2020

• Samarbeid med OECD om faglige 

spørsmål

• God dialog med EUs regelråd

RegWatchEurope
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• Tett samarbeid med RegWatch

Europe 

• Viktig del av kommisjonens

arbeid med regelforenkling

• Mandatet likner vårt men de 

jobber også med kontroll av 

evalueringer

EUs regelråd
Regulatory Scrutiny Board
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• Samme oppgaver som oss men vil 

nå gjøre mer. Deres forslag er at 

Sverige bør ha:

• Et permanent Forenklingsforum med 

bred representasjon (som Danmark)

• Better Regulation Units i 

alle departementene og en sentral 

samordningsfunksjon (som i 

Storbritannia)

Foto: Colourbox

Det svenske Regelrådet
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• Bredt og løpende samarbeid 
med næringslivet 

• Aktive gjennom hele 
regelprosessen – tett på EU-
kommisjonen

• Burde vi se mer til Danmark?

Foto: Colourbox

Det danske Erhvervlivets
EU-og Regelforum
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• Egen minister for “Better 
Regulation”

• Egne enheter i alle ministeriene

• Aktivt regelråd (Regulatory Policy 
Committee)

• Business Impact target – minner 
om vårt forenklingsmål 

Foto: Colourbox

Storbritannia 
– flinkest i klassen?


