
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 4. februar 2022 – kl. 09.30-14.00 

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 

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:  

1/2022-15/2022. 
Alle sakspapirer var sendt ut 28. januar og 2. februar.  

 

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».  

 

1/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 8. desember 2021 fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

2/2022 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



3/2022 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder møtet med 

næringsministeren, kontaktmøte med Regnskap Norge, møte med Nærings- og 

fiskeridepartementet om evalueringen, møte med EU-kommisjonen, året som leder 

av RegWatchEurope og møter i OECD.   

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

 

4/2022 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Habilitet ble vurdert for Gry Alsos i sak 6/2022, men hun ble ikke funnet inhabil i 

saken. Ellers ingen inhabilitet meldt, og rådet var beslutningsdyktig i sakene som 

skulle behandles på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

5/2022 Høring – Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – styrking 

av retten til heltid 

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

Vedtak:  

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

blant annet vekt på at departementet gir en grundig beskrivelse av bakgrunnen for 

forslaget, og presenterer aktuell statistikk og forskning vedrørende omfang og 

årsaker til deltidsarbeid. Problem og mål er tilstrekkelig gjort rede for. Det mangler 

imidlertid en vurdering av hvilken effekt tiltakene kan forventes å ha for å nå målene. 

Alternative tiltak, herunder alternativer til regulering, burde vært nærmere vurdert. 

Det er ikke gjort rede for om andre land har de samme problemene som i Norge og 

om det er iverksatt tiltak som vi kan lære av. Det er svakheter i utredningen av 

virkninger for næringslivet. Rådet savner en nærmere vurdering av hvordan 

arbeidsgiver skal gjennomføre reglene i praksis. Hensynet til små virksomheter 

burde vært utredet. Terskelverdier kunne vært vurdert, og forutsetninger for en 

vellykket gjennomføring er heller ikke vurdert i høringsnotatet. Det er vanskelig å si 

om de foreslåtte tiltakene er best egnet for å nå målet. Videre er det usikkert om 

kostnadene for næringslivet og balansen i arbeidsmarkedet er akseptabel vurdert 

opp mot andre mer eller mindre inngripende tiltak. Regelrådet anbefaler at 

departementet i det videre arbeidet vurderer måloppnåelsen av forslagene. Aksept 



for disse reguleringene og deres formål vil nok også påvirkes av om offentlige 

arbeidsgivere går foran. Sekretariatet gjør endringer i tråd med innspill, før nytt 

utkast til uttalelse sendes til hele rådet for godkjenning. Sekretariatet ber om 

overleveringsmøte. 

 

6/2022 Høring – Om forslag til endringer i 

trafikkopplæringsforskriften og utrykningsforskriften  
 
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 Statens vegvesen har sendt ut et ryddig og oversiktlig 

høringsnotat. Likevel vurderer rådet at problembeskrivelsen burde vært mer 

utfyllende. Omfanget av og grunnlaget for ulovlige kjøreskoler er ikke nærmere gjort 

rede for, og tiltakene som foreslås i høringsnotatet kan synes å være av en slik art at 

de bare bidrar til å avdekke og eventuelt stanse ulovlig virksomhet, mens de 

underliggende årsakene til omfanget av ulovlig virksomhet ikke adresseres. Dersom 

omfanget av ulovlig kjørevirksomhet er stort, og representerer et opplæringstilbud 

brått blir borte, er det kanskje grunn til å tro at den samlede kostnaden for å ta 

førerkortet vil kunne øke vesentlig. Førerkort er en etterspurt kvalifikasjon for en 

rekke stillinger og yrker. Regelrådet mener derfor at det er viktig for næringslivet at 

gjennomføringen av kjøreopplæringen reguleres på en måte som stimulerer til 

konkurranse, innovasjon og kostnadseffektiv opplæring. Sekretariatet gjør justeringer 

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

Det vurderes også om man skal be om overleveringsmøte i saken. 

 

7/2022 Høring – Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff 

til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til veitrafikk   

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 forslaget berører et høyt antall aktører som 

anvender denne typen drivstoff i sin næring. Regelrådet mener at direktoratet har 

valgt riktig analysenivå i forhold til forslagets omfang. Konsekvensvurderingen er 

grundig og rådet mener den tilfredsstiller kravene i utredningsinstruksen. Vårt 

nærmeste naboland, Sverige, har kommet langt hva gjelder produksjon og bruk av 



biodrivstoff, og rådet mener at direktoratet kunne utført en nabosjekk hvor det 

utredes hvordan våre nærmeste naboland med lignende geografi som Norge har 

innordnet seg for å få en positiv klimaeffekt av biodrivstoff. Sekretariatet gjør ingen 

justeringer og uttalelsen sendes inn.  

 

8/2022 Høring – NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av 

næringsfinansiering   

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte om det skulle 
avgis uttalelse.  
 
Vedtak:  

Regelrådet vedtok at det skal avgis uttalelse i saken. Sekretariatet utarbeider et 

utkast til uttalelse som behandles på neste møte.  

 

9/2022 Høring – Forslag til endring av forskrift om dyrehelse   

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 forslaget berører mange enkeltbedrifter og viktige 

næringer, og mener det er positivt at det i høringsnotatet kommer klart frem hvem 

som blir berørt av forslaget, at det nasjonale handlingsrommet kommer frem og at 

virkningene for næringslivet er beskrevet. Det er også positivt at Mattilsynet legger 

vekt på å lage et helhetlig og samordnet regelverk på dette området. Regelrådet 

oppfordrer Mattilsynet til å legge vekt på forenkling i det videre arbeidet med dette 

regelverksområdet. Sekretariatet gjør mindre justeringer ihht. innspill fra rådet, før 

uttalelsen sendes inn. 

 

Annen saksbehandling: 

10/2022 Årsrapport 2021   

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 
 

Vedtak:  

Regelrådet vedtok årsrapporten med de mindre endringene som ble spilt inn, og 

vedtok at sekretariatet står fritt til å bestemme layout på rapporten.   



 

11/2022 Evalueringen – oppfølging etter møte med NFD  

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  
 

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen fra møtet med departementet til etterretning. Rådet ba 

sekretariatet jobbe videre med konkrete formuleringer til mandat og tildelingsbrev, og 

hvordan dette kan følges opp i møtet med NFD i mars samt i etatsstyringsmøtet i 

april.  

 

12/2022 Uttalelsesmal 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  

Vedtak:  

Regelrådet sluttet seg til den nye malen, og ba om at den nye malen følges, men at 

det vises fleksibilitet i forhold til behovet i den enkelte sak.  

 

13/2022 Budsjettforslag 2022 
Sekretariatet presenterte saken.  

Vedtak:  

Regelrådet vedtok forslaget til budsjett for 2022 uten innsigelser.  

 

14/2022 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 ga sin tilbakemelding, 

sekretariatsleder sender ut et forslag til endelig prioritering til rådet.  

 

15/2022 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 10. mars 2022. Det avholdes møte på Teams.  
 



 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
16.02.22 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
 


