
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 8. desember 2021 – kl. 09.30-15.30 

Sted, adresse: Teams 

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Joar Grimsbu 
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen 
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Rådsmedlem Øystein Moan (t.o.m. sak 114/2021) 
Varamedlem Gry Agnete Alsos 

Forfall:   

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 

Fagdirektør Maria Rosenberg 

Fagdirektør Kristin Johnsrud 

Seniorrådgiver Marte Grønvold 

Rådgiver Stian Hervik Frantzen 

Rådgiver Merete Grøtt Grinde 

Førstekonsulent Jørgen Kristoffersen Falkheim 

Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

108/2021-121/2021. 
Alle sakspapirer var sendt ut 2. og 3. desember.  

 

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».  

 

108/2021 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 3.-4. november fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

109/2021 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



110/2021 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, foredrag for Riksrevisjonen, etatsstyringsmøte, 

workshops og møter i RWE, møter i OECD, «High level conference» i EU-

kommisjonen og kommende møte med DFØ og næringsministeren.   

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

 

111/2021 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Ingen inhabilitet meldt, og rådet var beslutningsdyktig i sakene som skulle behandles 

på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

112/2021 Høring – Fiskeritillatelser og kvotefaktorer 

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 høringsnotatet generelt sett er tilstrekkelig utredet 

og at vi finner det positivt at regelverket for fiskerinæringen forenkles. Direktoratet 

har benyttet seg av et stort tallgrunnlag i utredningen og forslagene synes godt 

underbygd. Regelrådet foreslår at direktoratet kunne forsøkt å tallfeste 

nyttevirkningene for næringslivet for å styrke høringsnotatet ytterligere. 

Fiskerinæringen er kompleks og rådet savner en helhetlig vurdering av 

konkurransevirkninger for næringslivet som følge av forslagene. Det er positivt at 

direktoratet har fokus på digitalisering når de jobber med forenkling av 

fiskerinæringen. Direktoratet har også understreket noen punkter som er viktige for 

en vellykket gjennomføring, noe Regelrådet påpeker at må følges opp i det videre 

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

uttalelse sendes til hele rådet for godkjenning. 



 

113/2021 Høring – Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 

20  
 
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 direktoratet har laget en god utredning om forslagenes 

påvirkning på fiskerinæringen i høringsnotatet, men savner en beskrivelse av 

virkninger for berørte havner. Den manglende beskrivelsen av havnene gjør det 

vanskelig å vurdere sentrale elementer som kostnadsvirkninger, forutsetninger for 

vellykket gjennomføring og om målene nås til en relativt sett lav kostnad for 

næringslivet. Regelrådet er blant annet usikre på hvordan økte kostnader for 

havnene påvirker det generelle avfallsgebyret for resten av skipsfarten. 

Direktoratene viser til hvor direktivet åpner for nasjonalt handlingsrom i enkelte 

tilfeller. Regelrådet er imidlertid usikre på om det har blitt utredet alternativer for de 

tilfellene der handlingsrommet åpner for det. Sekretariatet gjør justeringer ihht. 

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

 

114/2021 Høring – Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling 

av tillatelser til miljøteknologiformål   

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 sendt på høring et forslag som kan gi 

mulighet til økt produksjon, sysselsetting og verdiskaping for næringslivet. Det er 

positivt at departementet ønsker å legge til rette for økt satsning på 

miljøteknologiutvikling innen akvakulturnæringen. Det er viktig at denne typen 

ordninger er godt utredet, for å sikre at det tiltaket som gir best måloppnåelse blir 

valgt. Problem og mål kommer godt frem i høringsnotatet, og det er positivt at 

departementet har utredet ulike innretninger for tildeling av miljøteknologiuttalelser. 

Regelrådet savner en redegjørelse for hvorfor departementet velger nettopp 

miljøteknologitillatelser som virkemiddel, og mener at de positive og negative 

virkningene av forslaget kunne vært drøftet i noe større grad. Det er også vanskelig 

å få fullstendig oversikt over hvordan det er tenkt at forslaget skal fungere i praksis. 

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

til hele rådet for godkjenning. 



Annen saksbehandling: 

115/2021 Evaluering – innspill til NFD   

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 
 

Vedtak:  

Regelrådet har gitt sine innspill. Sekretariatet lager et notat og det jobbes videre med 

spørsmålet. Møter NFD i medio januar og innkaller til digitalt møte i rådet hvis behov.  

 

116/2021 Forslag til endringer i uttalelsesmal  

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  
 

Vedtak:  

Regelrådet har gitt innspill, og med de kommentarene som er gitt vedtas saken. Nytt 

utkast til uttalelsesmal presenteres på møte i januar.  

 

117/2021 Høringsbrev om EØS-arbeidsgruppens rapport 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  

Vedtak:  

Regelrådet sluttet seg til høringssvaret med de kommentarene som er gitt. 

Sekretariatet sender inn saken, men sender til rådsleder dersom det er behov for 

ytterligere godkjenning.  

 

118/2021 Årsrapport 2021 
Sekretariatet presenterte saken.  

Vedtak:  

Regelrådet vedtok at sekretariatet kan utarbeide årsrapporten internt fremfor at 

Gjerholm setter den.  

 

119/2021 Økonomistatus per 30. november 2021 
Sekretariatet presenterte saken.  

Vedtak:  



Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

 

120/2021 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. Rådet gir sin tilbakemelding 

per epost, før sekretariatsleder sender ut et forslag til endelig prioritering til rådet.  

 

121/2021 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 27. januar 2022. Det avholdes fysisk møte dersom mulig, hvis 
ikke blir møtet gjennomført på Teams.  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
15.12.2021 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
 
 


