
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 21. juni 2022 – kl. 09.30 – 15.00 

Sted, adresse: Teams 

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Joar Grimsbu 
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen 
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Rådsmedlem Øystein Moan 
 

Forfall:  Varamedlem Gry Agnete Alsos 

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 

Fagdirektør Kristin Johnsrud 

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:  

49/2022-60/2022 + 45/2022 
Alle sakspapirer var sendt ut 14. juni  

 

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».  

 

49/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 19. mai 2022 fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

50/2022 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



51/2022 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Habiliteten til rådsmedlem Øystein Moan ble vurdert i sak 52/2022. Han ble ikke 

funnet inhabil, og ingen annen inhabilitet ble meldt. Rådet var dermed 

beslutningsdyktig i sakene som skulle behandles på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

52/2022 Høring – Forslag til særregler om skattlegging av privat 

konsum i selskap 

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 har beskrevet problemet som skal løses på en 

tilfredsstillende måte. Det er positivt at myndighetene har forsøkt med utvidet kontroll 

før de foreslår strengere regler, og at de har vist til lignende regulering i andre land. 

Videre er det positivt at departementet har vurdert mulige underalternativer for de 

foreslåtte tiltakene, og at de har ønsket å lage enkle regler. En «stoppregel» er et 

sterkt virkemiddel. Regelrådet mener derfor at beskrivelsen av berørt næringsliv og 

utredningen av virkninger må gjøres mye grundigere enn det er gjort i dette 

høringsnotatet. Vi mener det er helt nødvendig å gi eksempler på forskjellige typer 

virksomheter som blir berørt og utrede hvordan dette påvirker forslaget. 

Departementet bør også vise hvilke konsekvenser rapportering og dokumentasjon vil 

få for næringslivet. Regelrådet antar at mange små virksomheter vil bli berørt av 

forslaget og savner en vurdering av dette. Presise unntaksregler blir etter 

Regelrådets vurdering avgjørende for å hindre at særreglene rammer for bredt. Det 

er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan regelverket vil slå ut for mange bedrifter 

innen for eksempel utleie. Regelrådet registrerer at departementet ikke har utformet 

konkrete unntaksregler, men ber om innspill. Regelrådet mener det er viktig at de 

berørte får vite om de blir omfattet av reglene på et tidlig tidspunkt. Departementet 

har foreslått at særreglene skal ha virkning fra og med inntektsåret 2023. Regelrådet 

mener at det er kort tid for næringslivet å tilpasse seg nytt regelverk. Sekretariatet 

gjør endringer ihht. innspill fra rådet, før justert uttalelse sendes til hele rådet, og 

deretter sendes inn. Sekretariatet ber om overleveringsmøte i saken. 

 

53/2022 Høring – Forslag til endringer i løyvekrav for drosje m.v.  

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 forslagene tar sikte på å reversere enkelte av de endringene 

som ble gjennomført i 2020. Beskrivelsen av problem og mål i høringsnotatet er 

generell. Vi registrerer at det er nedsatt et utvalg som skal se på en ny helhetlig 

regulering av drosjenøringen. Det fremstår som uklart hvorfor det er behov for å 

gjennomføre disse reglene nå, og hva man ønsker å oppnå med dette. Regelrådet 

kan ikke se at det er utredet alternative tiltak som kan løse problemene og nå 

målene. Dette er en svakhet ved utredningen. Vi registrerer at departementet har 

synliggjort kostnadene som faller på næringsaktørene, men at det mangler en 

beskrivelse av næringen slik den er i dag, kun kort tid etter omfattende endringer i 

regelverket. Dette gjør det vanskelig å vurdere den totale kostnaden for næringslivet. 

Videre er virkninger for aktørene i bransjen heller ikke tilstrekkelig utredet. 

Regelrådet mener at departementet i større grad burde vist de positive og negative 

virkningene av forslagene. Det fremgår av høringsnotatet at kostnadene for 

næringslivet antas å være små. Da målet er mangelfullt beskrevet og det ikke er 

utredet alternative tiltak, kan Regelrådet ikke konkludere på spørsmålet om målene 

oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i denne saken. Sekretariatet 

gjør noen mindre endringer ihht. innspill fra rådet, før uttalelsen kan sendes inn. 

Sekretariatet vurderer om det skal bes om overleveringsmøte i saken. 

 

54/2022 Høring – Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på 

skip i norske farvann og på norsk sokkel   

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 har en god beskrivelse av problem, mål og 

alternative tiltak, men utredningen kunne vært grundigere når det gjelder virkninger 

for næringslivet, praktisk gjennomføring og tiltak for å utøve kontroll med ordningen. 

Vurderingen av folkerettslige forpliktelser og internasjonale avtaler er også grundig. 

Høringsnotatet kunne forklart noe nærmere om hvorfor man vektlegger noen deler 

av den partssammensatte utredningen (Holmefjordutvalget) og ikke andre. Det er på 

det rene at forslagene som foreslås innført gir betydelig endringer i kostnadene for 

berørte bedrifter. Det er også knyttet en del usikkerhet til virkningene av forslagene. 

Det gjelder både hvordan de berørte virksomhetene vil tilpasse seg, og hva andre 

land vil gjøre hvis Norge innfører krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Gitt denne 

usikkerheten er det etter Regelrådets vurdering viktig at forslaget om å innføre disse 

kravene, evalueres forholdsvis raskt etter at det er satt i verk. Sekretariatet gjør noen 

mindre språklige endringer, 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 å uttale seg i saken, kategori gul. I sin vurdering la Regelrådet 

blant annet vekt på at utredningen fremstår som grundig, men at den er noe 

ustrukturert og mangler tydelige sammendragskapitler og konklusjoner med 

tilrådninger. Det gjør den vanskelig å lese, noe som er beklagelig med en NOU med 

denne type tema. Regelrådet mener høringen har gode drøftinger av de tekniske og 

mer overordnede samfunnsøkonomiske vurderinger. Høringen trekker tydelig frem 

de aktuelle problemene og oppstiller klare mål, og vurderer og velger ut aktuelle 

tiltak på en god måte. Samtidig oppleves høringen mangelfull når det kommer til 

beskrivelsen av praktiske og administrative forhold, herunder berørt næringsliv. Det 

fremstår uklart hvilke kostnader grunneiere i fremtiden vil kunne få som følge av en 

økning i kartleggings- og sikringstiltak. Spørsmål knyttet til hvordan ansvar skal 

plasseres i fremtiden uten at enkelte bedrifter/grunneiere blir sittende igjen med en 

uforholdsmessig stor kostnad burde vært nærmere utredet. Det samme gjelder 

ordningen med naturskadeforsikring i kombinasjon med ordinær forsikring og 

hvordan man kan innrette den så den gir bedre insentiver til sikring mot 

kvikkleireskred i fremtiden. Sekretariatet gjør noen mindre språklige endringer, før 

uttalelsen sendes inn.  

 

55/2022 Høring – Forslag til forskrift om finansavtaler 

(finansavtaleforskriften) 

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  
 

Vedtak:  

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

blant annet vekt på at det fremgår av høringsnotatet at forslaget i all hovedsak 

innebærer en videreføring av gjeldende rett. Regelrådet legger til grunn at forslaget 

medfører lave kostnader for næringslivet. Departementet skriver at det gjennom 

forslaget ønsker å samle regler som reguleres av eksisterende forskrifter i én forskrift 

til finansavtaleloven. Regelrådet mener det er positivt at departementet gjennom 

forslaget søker å gjøre det relevante regelverket mer tilgjengelig. Etter Regelrådets 

vurdering kunne utredningen med fordel gått noe nærmere inn på 

problembeskrivelsen og de konkrete virkningene av forslaget. Formålet med det ville 

være å forklare tydeligere hva de foreslåtte endringene består i, hvilke tilpasninger 

som må gjøres hos de berørte bedriftene og hva dette innebærer av kostnader. 

Videre mener vi at handlingsrommet på enkelte punkter i forslaget burde vært drøftet 

noe nærmere. Regelrådet kan ikke se at departementet særskilt har vurdert 

hensynet til små virksomheter. Vi mener følgelig at departementet burde utredet hvor 



mange bedrifter som vil berøres totalt og størrelsesforholdet mellom disse. 

Regelrådet kan på bakgrunn av den mangelfulle utredningen av de ovennevnte 

forhold ikke konkludere om forslaget kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for 

næringslivet. Sekretariatet gjør noen mindre språklige endringer, før uttalelsen 

sendes inn. 

 

Annen saksbehandling: 

56/2022 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, nettverket for regelverksutvikling, konferanse hos DSB og lansering av 

standardrapporten sammen med Standard Norge og Norsk Elektroteknisk komite 

(NEK).   

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet følger opp enkelte 

punkter. 

 

57/2022 Tildelingsbrev, mål og indikatorer  
Sekretariatet presenterte saken. Rådet diskuterte og kom med innspill.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet lager et saksfremlegg 

med innspill til neste fysiske møte. 

 

58/2022 Utkast til møteplan for 2023  
Vedtak:  

Regelrådet vedtok møteplan med de endringer som ble spilt inn.   

 

59/2022 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.  

 

60/2022 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 5. september på Thon Hotel Opera i Oslo.   
 

 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
08.07.22 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
 
 


