
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 4.-5. april 2022 
4. april - kl. 11.00 -17.30 
5. april – 09.00 -14.00 

Sted, adresse: Gardermoen, Park Inn by Radisson Oslo Airport 

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 Kristin Johnsrud 

Rådgiver Stian Hervik Frantzen 

Rådgiver Merete Grøtt Grinde 

Førstekonsulent Jørgen Kristoffersen Falkheim  

Førstekonsulent Mergime Zahiti 

Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

27/2022-38/2022  
Alle sakspapirer var sendt ut 29. mars.  

 

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».  

 

27/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 10. mars 2022 fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

28/2022 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



29/2022 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

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

på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

30/2022 Høring – Forskrifter til lov om inn- og utførsel av varer og lov 

om tollavgift 

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 Tolletaten har sendt et oversiktlig høringsnotat på 

høring, og at det er forsøkt tilrettelagt for forenkling for næringslivet. Kostnadene er 

også godt belyst. Det er innhentet kostnadsoverslag for å synliggjøre kostnaden som 

følger av nye krav for næringslivet. Det er også positivt at flere av høringssvarene 

som ble gitt i forbindelse med høring av lovsaken i 2019 er hensyntatt i forslagene i 

dette høringsnotatet. Regelrådet vurderer at de seks spørsmålene i 

utredningsinstruksen stiller til offentlige utredninger er tilfredsstillende besvart, gitt 

sakens omfang.  Rådet vurderer imidlertid at enkelte av de seks spørsmålene kunne 

vært grundigere besvart. Her kunne man redegjort for hvor mange bedrifter som 

berøres, om de er store eller små bedrifter og hvor varige virkningene kan bli. Et 

større fokus på overgangsordninger for næringslivet kunne også styrket 

høringsnotatet. Til slutt vil Regelrådet anbefale Tolletaten å evaluere regelverket om 

noen år. Sekretariatet gjør noen mindre språklige endringer, før justert uttalelse 

sendes til rådsleder og deretter sendes inn. 

 

31/2022 Høring – Rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring 

av feriepenger  

 
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 det er usikkert om det er et reelt behov for å innføre tiltak i 

denne saken, og at forslagene ikke er proporsjonale med problemet. Det er positivt 



at utvalget har utredet alternative tiltak, men Regelrådet savner imidlertid en 

utredning av nullalternativet, altså forventet utvikling om det ikke innføres noen tiltak. 

Videre har utvalget for enkelte av tiltakene ikke fullt ut utredet forholdet til våre EØS-

rettslige forpliktelser. Virkningene for næringslivet er i noe grad kvalitativt beskrevet. 

Det er positivt at utvalget også har beskrevet virkningene av tiltak som utvalget ikke 

velger å gå videre med, men det er svakheter i utredningen av virkninger av forslaget 

om drøfting, sikring og førtidig forfall. Regelrådet registrerer at det gjennom flere 

høringer har blitt foreslått nye drøftingsplikter for arbeidsgiver. Regelrådet tilråder at 

departementet i det videre arbeidet vurderer helheten i alle de nye forslagene til 

drøftingsplikter. For mange drøftingsplikter vil kunne svekke måloppnåelsen, i tillegg 

vil de kunne medføre betydelige administrative byrder for arbeidsgivere. 

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

til hele rådet for godkjenning. Det vurderes om man skal be om overleveringsmøte i 

saken. 

 

32/2022 Høring – Etablering av et tillatelsesregime for havbruk til 

havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften   

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 vår rolle er å vurdere at konsekvensene for hele næringslivet 

blir tilstrekkelig utredet. Havet er en ressurs som flere næringer og næringsaktører 

har interesse i. Om forslagene i høringsnotatet medfører at havarealene forvaltes på 

en lite hensiktsmessig måte, kan det få konsekvenser for andre næringer i mange år 

fremover. Regelrådet mener derfor at det er ekstra viktig at virkningene også for 

andre næringer utredes og avklares på en hensiktsmessig måte. Det fremstår som 

uklart om dette er gjort tidligere i utredningsprosessen eller om disse viktige 

avklaringene gjenstår. Regelrådet finner det positivt at forslaget legger til rette for ny 

næringsvirksomhet, men savner imidlertid en bredere drøftelse av potensielle 

markedstilpasninger og konkurranseforhold. Det er positivt at departementet drøfter 

muligheten for å frigjøre produksjonskapasitet for mindre aktører innenfor de 

eksisterende produksjonsområdene i fjordene ved flytting av tillatelser til havs. 

Regelrådet registrerer at det er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå 

tillatelsessystemet i norsk havbruk og at utvalget skal levere en NOU i løpet av mars 

2023. Regelrådet savner en forklaring på sammenhengen mellom forslagene i dette 

høringsnotatet og mandatet til utvalget. Slik vi leser det, overlapper høringsnotatet 

og NOU’en hverandre, og Regelrådet mener at dette kan skape uklarhet for 

næringen.  Sekretariatet gjør enkelte endringer ihht. innspill fra rådet, og sender nytt 

utkast til uttalelse til hele rådet for godkjenning. Sekretariatet tar kontakt med noen 

av bransjeorganisasjonene, og det vurderes om man skal be om overleveringsmøte i 

saken. Det vurderes også om det er behov for et ekstra møte i denne saken.  



Annen saksbehandling: 

34/2022 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder arbeidet med og møter i 

RegWatchEurope, møter i OECD, konferanse i regi av Partnerforum, webinar med 

de svenske næringslivsorganisasjonenes regelråd, overleveringsmøte med Arbeids- 

og inkluderingsdepartementet, møter med Standard Norge og kommende møter i 

blant annet RWE og OECD.   

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

 

35/2022 Mulig høringssak – Høring av rapport om grønn 

verdiskapning og økt bearbeiding i sjømatindustrien  

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  
 

Vedtak:  

Regelrådet vedtok å avgi et høringsbrev i saken. Sekretariatet utformer et 

høringsbrev som presenteres på neste møte i Regelrådet.   

 

36/2022 Økonomirapportering per 1. kvartal 2022  
Sekretariatet presenterte saken, og Regelrådet ga sine innspill.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. 

 

33/2022 Rapportering fra temagrupper  

Sekretariatet og Regelrådet gjennomførte arbeid i grupper på slutten av dag 1, 
oppsummerte og diskuterte enkelte temaer i plenum dag 2.  
 

Vedtak:  

Regelrådet vedtok at sekretariatet bearbeider dette videre og tar en gjennomgang til 

neste møte der det foreslås hva som skal tas videre. Regelrådsleder bidrar inn i 

dette arbeidet.  



37/2022 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.  

 

38/2022 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 19. mai i Oslo.  
 

Vedtak:  

Rådet endret enstemmig dato for neste møte. Sekretariatet sender ny innkalling.  

  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
29.04.22 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
 


