
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 19. mai 2022 – kl. 10.00 – 15.00 

Sted, adresse: Bristol Hotel, Oslo 

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 

Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning 

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:  

39/2022-48/2022 + 35/2022 
Alle sakspapirer var sendt ut 12. mai.  

 

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».  

 

39/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 4.-5. april 2022 fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

40/2022 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



41/2022 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

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

på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

42/2022 Høring – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og 

forskrift om kraftomsetning og nettjenester 

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 høringsnotatet til en viss grad svarer ut de seks spørsmålene 

utredningsinstruksen stiller, at høringsnotatet gjennomgående drøfter 

husholdningskundene, og rådet mener utredningen burde hatt en grundigere 

beskrivelse av hvordan norsk næringsliv og da særlig de små bedriftene blir berør av 

forslagene. Høringsnotatet tar for seg flere viktige elementer som drøftes på en 

tilfredsstillende måte, men Regelrådet savner en grundigere utredning av nytte- og 

kostnadsvirkningene. Høringsnotatet definerer målene som tiltakene søker å oppnå 

veldig generelt, men det kan bli vanskelig å fastslå om målene er nådd. Vi savner 

også en utredning av nullalternativet for å gi oss et sammenligningsgrunnlag og 

bedre mulighet til å forstå nytte- og kostnadsvirkningene som følger av forslagene. 

Regelrådet anbefaler også departementene å legge opp til en evaluering av 

regelverket for å forsikre seg om at det ikke står i veien for innovasjon og at 

regelverket henger med i utviklingen i kraftbransjen. Sekretariatet gjør noen 

endringer ihht. innspill fra rådet, før justert uttalelse sendes til rådsleder og nestleder, 

og deretter sendes inn. Sekretariatet vurderer også om det skal bes om 

overleveringsmøte i saken. 

 

43/2022 Høring – Avvikling av godkjenningsordningen i fritt 

behandlingsvalg  

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 positivt at antall berørte virksomheter er tallfestet og at 



det er inkludert tabeller for å vise utviklingen i tilbudet de siste årene, men savner 

imidlertid en utredning av nullalternativet, dvs. forventet utvikling dersom det ikke 

innføres tiltak. Dette er spesielt relevant siden det har vært en økning i antall 

pasienter som benytter seg av ordningen de siste årene. Regelrådet mener 

utredningen har viktige mangler. Målet er ikke definert, alternative tiltak er ikke 

utredet og virkningene for næringslivet er ikke vurdert. Vi mener det bør komme klart 

frem hvilke økonomiske konsekvenser forslaget vil medføre for det berørte 

næringslivet, og hvilke ringvirkninger dette kan gi. For eksempel omlegging av 

driften, oppsigelser og om forslaget kan medføre nedleggelser. Regelrådet kan ikke 

se at hensynet til små virksomheter er vurdert i utredningen, og savner en vurdering 

av om små virksomheter vil kunne komme dårligere ut ved en avvikling av 

godkjenningsordningen enn store virksomheter. Videre er det svakheter i 

utredningen av forutsetninger for en vellykket gjennomføring blant annet når det 

gjelder ikrafttredelse, overgangsordning og praktisk gjennomføring. Regelrådet 

mener at forslagene ikke er utformet slik at målene kan nås til en relativt sett lav 

kostnad for næringslivet. Sekretariatet gjør noen mindre endringer ihht. innspill fra 

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

vurderer om det skal bes om overleveringsmøte i saken. 

 

44/2022 Høring – Reisegarantiutvalgets rapport   

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 ekspertutvalget har utredet en rekke alternative 

tiltak og anbefaler ett av disse tiltakene. Etter vår vurdering foreligger det en grundig 

utredning av de ulike tiltakene som er aktuelle, og utvalget har gjennomgående 

vurdert positive og negative virkninger av tiltakene. Selv om utvalget med fordel 

kunne utredet nullalternativet noe grundigere, finner Regelrådet at tiltaket som 

utvalget til slutt foreslår er godt utredet og begrunnet. Utvalget må berømmes for at 

det har tatt hensyn til små virksomheter og at relevante forenklinger for næringslivet 

er fremhevet i rapporten. Videre er det positivt at utvalget har sørget for involvering 

av berørt næringsliv underveis i utredningsprosessen. Med henvisning til utvalgets 

utredning, mener Regelrådet at målene trolig vil kunne oppnås til en relativt sett lav 

kostnad. Utvalget kommenterer forutsetninger for en vellykket gjennomføring av det 

foreslåtte tiltaket. Regelrådet oppfordrer til at disse forutsetningene vurderes 

nærmere i den videre prosessen med regelverksarbeidet, og anbefaler at regelverket 

evalueres etter noen tid, uavhengig av om enkeltaktører får en vesentlig større 

markedsandel etter den foreslåtte ordningen. Sekretariatet gjør noen mindre 

endringer på forsiden, før uttalelsen sendes inn. 

 



45/2022 Høring – NOU 2022: 3 På trygg grunn   

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

Vedtak:  

Regelrådet besluttet at det skal avgis uttalelse i saken, men at uttalelsen begrenses 

til kun å omfatte enkelte deler av høringsnotatet. Sekretariatet utarbeider og 

presenterer et utkast til uttalelse på neste møte i Regelrådet.  

 

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 at det skal avgis et høringsbrev i saken. Sekretariatet endrer 

utformingen i brevet ihht. rådets innspill før nytt utkast til brev sendes til alle i rådet 

for godkjenning og sendes inn på høringssiden.  

 

Annen saksbehandling: 

46/2022 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, mulig møte med næringsministeren, Nordisk 

møte, forespørsel fra SMB Norge, møte med Forenklingsprosjektet, møte i 

referansegruppa for DFØs arbeid med å oppdatere veilederen for 

samfunnsøkonomisk analyse og kommende møter blant annet i Forum for 

regelverksforvaltning og RWE.   

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

 

47/2022 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.  

 

48/2022 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 21. juni på Teams.  
 

Vedtak:  

Rådet endret enstemmig dato for møtet i september. Sekretariatet sender ny 

innkalling.  

  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
30.05.22 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
 
 


