
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 29. september 2021 – kl. 09.00 – 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 Marte Grønvold 

Rådgiver Stian Hervik Frantzen 

Førstekonsulent Merete Grøtt Grinde 

Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen 

Førstekonsulent Jørgen Kristoffersen Falkheim 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

82/2021-92/2021. 
Alle sakspapirer var sendt ut 22. og 23. september.  

 

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».  

 

82/2021 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 25. august fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

83/2021 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



84/2021 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder status i prosjektet om 

standarder med Standard Norge, møte med Riksrevisjonen, overleveringsmøte med 

NFD og kommende overleveringsmøte med Kunnskapsdepartementet. Videre ble 

det orientert om møte med Bondelaget, møter i RegWatchEurope og OECD, 

Forenklingskonferansen og status på evalueringen som foregår i regi av KPMG.   

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

 

85/2021 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

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

behandles på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

86/2021 Høring – Forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og 

endringer i nummerforskriften 

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 forslaget berører mange bedrifter direkte og indirekte. 

Departementet har gjort rede for det nye ekomdirektivet og gjeldende rett. Forslaget 

er grundig og omfattende utredet, men Regelrådet mener det er vanskelig å få en 

god oversikt over de faktiske endringene sammenlignet med gjeldende rett, hvor 

omfattende de faktiske endringene er og hva som er virkningene av disse. 

Regelrådet savner en grundigere beskrivelse av berørt næringsliv, av 

konkurranseforhold i dagens marked i Norge og av hvilke enkeltbestemmelser som 

vil ha vesentlige kostnadsvirkninger for bedriftene. Videre savner rådet betraktninger 

for hva norske myndigheter kan gjøre for at implementeringen blir lettere for norsk 

næringsliv, herunder hvordan regelverket håndheves i Norge. Departementet bør 

vurdere å utarbeide en brukervennlig oversikt/informasjon om hvilke plikter de ulike 

virksomhetene har, blant annet når det gjelder kravene som følger av styrkede 

forbrukerrettigheter og bruk av informasjonskapsler. Sekretariatet gjør justeringer 

ihht. innspill fra rådet, før nytt utkast til uttalelse sendes til hele rådet for godkjenning. 

 



87/2021 Høring – Gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet 
 
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 utredningen av gjennomføringen av 

tilgjengelighetsdirektivet gjennomgående er dekkende og grundig. Departementet 

har fått utført både en juridisk og en samfunnsøkonomisk utredning. Etter rådets 

vurdering har departementet dermed i høringsdokumentet i hovedsak besvart de 

seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen. Det er positivt at departementet 

har forsøkt å tallfeste hvor mange virksomheter som blir berørt av forslaget, og at de 

positive og negative virkningene for næringslivet er belyst. Regelrådet mener det 

hadde vært enklere for høringsinstansene å få en helhetlig oversikt over forslagene i 

direktivet og det materielle innholdet i lovreglene dersom forskriftene ble sendt på 

høring samtidig med lovforslagene. Videre oppfordrer rådet til at det utarbeides gode 

veiledere for å sikre en vellykket gjennomføring av regelverksendringene for 

næringslivet. Sekretariatet sender nytt utkast til uttalelse til rådsleder for 

godkjenning, før den sendes inn og publiseres på nettsiden. 

 

88/2021 Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven 

(fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv.)   

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 departementet har gjort et grundig 

bakgrunnsarbeid. De eksterne rapportene og innspillene gir nyttig informasjon om 

utfordringene med gjeldende regelverk og de kommer med alternative forslag til 

endringer. Departementet bruker rapportene i høringsnotatet på en god måte. 

Kostnads- og nyttevirkninger av forslagene for næringslivet er gjennomgående 

kvalitativt beskrevet i høringsnotatet. Den kvalitative beskrivelsen gir et tilstrekkelig 

bilde av virkningene for næringslivet. Regelrådet finner det positivt at det er 

gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av finansieringen av offentlig 

infrastruktur i utbyggingsområder, men at det er enkelte svakheter i utredningen når 

det gjelder hensynet til små bedrifter og forutsetningen for vellykket gjennomføring. 

Språklig bearbeiding kunne også gitt et mer leservennlig høringsnotat på et svært 

viktig område for et bredere publikum. Regelrådet oppfatter av hovedbyrden legges 

på kommunene, og at forslagene kan oppnås for en relativt sett lav kostnad for 



næringslivet, forutsatt at kommunene lykkes. Sekretariatet gjør justeringer ihht. 

innspill fra rådet, før nytt utkast til uttalelse sendes til rådsleder for godkjenning. 

 

89/2021 Høring – Forslag om innføring av eierkonsentrasjonsregler i 

kystfiskeflåten   

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 utredningen stiller opp og redegjør for de tre viktige målene i 

politikken på dette feltet. Forslagene ser imidlertid kun ut til å handle om det ene 

målet om eierkonsentrasjon. Regelrådet savner en nærmere vurdering av effektene 

av tiltakene og en klarere anbefaling av tiltak. Som ansvarlig fagorgan kunne 

Fiskeridirektoratet vurdert om det finnes alternative måter å regulere på, som blant 

annet også tar hensyn til målene om verdiskapning, lønnsomhet og bærekraft. Det 

legges opp til innføring av tiltak som, ifølge Fiskeridirektoratet, på kort sikt ser ut til å 

ha liten effekt på næringen. Samtidig foreslås det en ny gjennomgang av regelverket 

om tre til fem år. Regelrådet stiller derfor spørsmål ved om innføringen i det hele tatt 

er nødvendig på nåværende tidspunkt. Sekretariatet gjør justeringer ihht. innspill fra 

rådet, før nytt utkast til uttalelse sendes til hele rådet for godkjenning. 

 

90/2021 Høring – Om forslag til endringer i vegtransportloven og 

yrkestransportloven for gjennomføring av mobilitetspakken  

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 Statens vegvesen i høringsnotatet beskriver 

innholdet i og mulige virkninger fra EUs mobilitetspakke, og at det er nyttig at det gis 

et slikt overblikk på det kommende regelverksarbeidet. Videre peker rådet på at 

berørt næringsliv i liten grad er beskrevet i høringsnotatet, og at virkingene for berørt 

næringsliv hovedsakelig er overordnet og kvalitativt beskrevet. Regelrådet 

oppfordrer Statens vegvesen til å vurdere om flere av virkningene for berørt 

næringsliv kan tallfestes og verdsettes i det videre arbeidet med gjennomføringen av 

mobilitetspakken i Norge. Statens vegvesen kunne også vært tydeligere på hvilke 

lovendringer som er helt nødvendige for å gjennomføre mobilitetspakken og annet 

EØS-regelverk, og hvilke forslag som går lengre enn forordningen krever. 



Sekretariatet gjør justeringer ihht. innspill fra rådet, før nytt utkast til uttalelse sendes 

til rådsleder for godkjenning. 

 

Annen saksbehandling: 

91/2021 Prioriteringer 
Sekretariatet sendte i forkant av møtet en liste til rådet over saker som er på høring, 

og presenterte «NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – 

Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering» på møte. Regelrådet 

diskuterte aktuelle saker for vurdering til uttalelse.   

Vedtak:  

Sekretariatsleder informerte om saker som er kommet. Rådet ba om at NOU 2021: 9 

ikke ble prioritert til uttalelse med bakgrunn i kriteriene for utvelgelse av saker, at 

saken virker å være godt utredet og at næringslivets interesser synes å være belyst, 

samtidig som dette er en del av en større saksmengde og rådet heller ikke har uttalt 

seg til det tidligere arbeidet. Det er heller ikke behov for uttalelse når rådet kan se at 

det ikke tilfører saken vesentlig verdi. Rådet ble derfor enige om å ikke uttale seg i 

saken. 

 

92/2021 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 3.-4. november 2021 på Gardermoen.  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
14.10.2021 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
 


