
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 
Dato og klokkeslett: 25. januar 2023  

Sted: Hotel Bristol, Oslo  

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Just Hjalmar Johansen 
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Varamedlem Bjørn Sørgård 
 

Forfall:  Rådsmedlem Trond-Morten Lindberg 
Rådsmedlem Gry Agnete Alsos 
 

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 
Fagdirektør Kristin Johnsrud 
Seniorrådgiver Marte Grønvold 
Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning 
Førstekonsulent Jørgen Kristoffersen Falkheim  
 

Andre: Næringsminister Jan Christian Vestre med følge 
Behandlet saker fra og 
med til og med:  

1/2023-13/2023  
Sakspapirer var sendt ut 18. og 19. januar.  

 

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».  

 
1/2023      Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokoll for møte den 13. desember 2023 fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

2/2023 Godkjenning av dagsorden  
Dagsorden for møtet fulgte vedlagt innkallingen.  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent.  



3/2023 Habilitetsvurdering 
Vedtak:  

Habilitet ble vurdert for Bjørn Sørgård i sak 7/2023, men han ble ikke funnet inhabil i 
saken. Det ble også diskutert inhabilitet for rådets medlemmer i sak 8/2023, men 
ingen ble funnet inhabile. Rådet var beslutningsdyktige i sakene som skulle 
behandles på møtet.   

4/2023 Referatsaker og nytt fra sekretariatet 
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om media, avholdte møter, planlagte møter 
og annet. Det ble informert om at evaluering av Regelrådets arbeid, strategidiskusjon 
og gjennomgang av tildelingsbrevet blir tatt opp på aprilmøtet. Muligheten for å 
invitere en ekstern foredragsholder til aprilmøtet ble diskutert. Kristin Johnsrud 
fortalte om EU-nettverket Conference of Directors and Expert of Better Regulation i 
Stockholm.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning.  

5/2023 Besøk av næringsministeren 
Rådsleder og sekretariatsleder presenterte status i Regelrådet samt en kort 
gjennomgang av internasjonale utviklingstrekk innenfor regelverkspolitikk. Det ble 
utvekslet synspunkter på Regelrådets rolle og forenklingsarbeidet generelt. 

Behandling av forslag til uttalelser: 

6/2023 Høring – Forslag til endringer i privatskolelova og forskrift til 
privatskolelova 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

Regelrådet har besluttet å uttale seg om saken, i kategori rød. 

Kunnskapsdepartementet har den 07.12.2022 sendt på høring forslag til endringer i 
privatskolelova og forskrift til privatskolelova. Departementet foreslår at det ved 
godkjenning av nye og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig 
vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. I tillegg foreslås endringer i 
bestemmelsene om statstilskudd for private skoler godkjent etter kap. 6A i 
privatskolelova.  

Etter Regelrådets vurdering har høringsnotatet svakheter når det gjelder 
minimumskravene i utredningsinstruksen punkt 2-1 og besvarelsen av de seks 
spørsmålene. Det gjelder enkelte deler av beskrivelsen av problemet og målet med 
forslagene, utredning av alternative tiltak og underalternativer, beskrivelse av berørt 
næringsliv og utreding av virkninger for næringslivet. Vi savner i tillegg tidlig 
involvering av næringslivet og etterfølgende evaluering av regelverket. 



Begrunnelsen for valgt tiltak er i hovedsak et politisk ønske om å styrke den 
offentlige fellesskolen over hele landet og stoppe veksten i private skoler. 
Departementet har ikke utredet alternative tiltak og virkningene er i liten grad utredet 
eller tallfestet. Kostnadene vil i stor grad falle på de berørte privatskolene og elevene 
ved skolene. Næringslivet som er indirekte berørt, kan også bli negativt påvirket. På 
denne bakgrunn mener Regelrådet at målene ikke kan oppnås til en relativt sett lav 
kostnad for næringslivet i denne saken. 

 
7/2023 Høring – Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

Regelrådet har besluttet å uttale seg om saken, i kategori grønn. 

Vi viser til Finansdepartementets høring om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. 
Problemstilling og mål med forslaget kommer tydelig frem av utredningen. Relevante 
alternativer er utredet. Det er positivt at departementet har beskrevet status for 
vindkraftnæringen i Norge. Provenyvirkninger, virkninger for de skattepliktige og 
administrative virkninger er utredet. Departementet gir en klar tilrådning av tiltak. 
Departementet har vurdert noen unntak og overgangsordninger for eksisterende 
vindkraftverk.  

Regelrådet mener det er positivt at departementet har lagt vekt på administrative 
byrder for små virksomheter i vurdering av en nedre grense for grunnrenteskatten.  

Regelrådet stiller spørsmål til om opplegget for fordeling av inntekter til kommunene, 
men både produksjonsavgift og naturressursskatt i tillegg til grunnrenteskatten, er 
unødvendig tungvint og fører med seg en større administrative byrder for 
næringslivet enn nødvendig.   

Regelrådet mener departementet bør prioritere å evaluere skatten og få på plass en 
utbetalingsordning for eventuelle negative grunnrenteinntekter innen noen få år. 

8/2023 Høring – Bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

Regelrådet har besluttet å uttale seg om saken, i kategori grønn.  

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til tiltak for å bedre 
kjønnsbalansen i norske selskaper. Departementet foreslår nye lovkrav til 
sammensetning av styrer og en sertifiseringsordning. 

Regelrådet mener at forslagene i høringsnotatet er tilstrekkelig utredet. Det er særlig 
positivt at det foreligger det en grundig situasjonsbeskrivelse, at det er utredet 
alternative tiltak og at virkningene for næringslivet er vurdert. Forutsetninger for en 
vellykket gjennomføring er også vurdert. 



Departementet har i høringsnotatet vurdert ulike terskler og ulike terskelverdier. Til 
tross for en grundig utredning har departementet ikke gjort rede for hvilke 
terskelverdier de anbefaler. Regelrådet mener at departementet burde kunne 
anbefalt terskelverdier for årsverk og drifts- og finansinntekter. Dette er særlig viktig 
med hensyn til hvorvidt relativt små bedrifter skal omfattes av forslaget eller ikke. Det 
er positivt at departementet har gjennomført innspillsmøter hvor berørt næringsliv 
har fått anledning til å uttale seg. Slike innspillsmøter gir verdifull informasjon om 
berørte grupper som styrker utredningen. 

Etter Regelrådets vurdering kan det stilles spørsmål ved om lovkravene og 
sertifiseringsordningen vil bidra til en varig endring i holdningene når det gjelder 
kjønnsrepresentasjon i styrer, eller om andre tiltak må til. På denne bakgrunn er 
Regelrådet noe usikre på om de politiske målene kan oppnås til en relativt sett lav 
kostnad for næringslivet i denne saken.  

 

9/2023 Høring – Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i 
offentlige anskaffelser 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:   

Regelrådet har besluttet å uttale seg om saken, kategori rød. 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til skjerpede miljøkrav i 
offentlige anskaffelser. Regelrådet mener at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. 

Regelrådet mener at forslagene kan påvirke et stort antall virksomheter, vil kunne 
forandre konkurransesituasjonen og muligens slå særlig negativt ut for små og 
mellomstore bedrifter. Etter Regelrådets vurdering er det er spesielt viktig at disse 
spørsmålene utredes grundig.  

Høringen inneholder en god gjennomgang av dagens regulering, og problem og mål 
er klart. Det er gode samfunnsøkonomiske vurderinger av kostnad vs. miljø. Videre 
er det positivt at det er utredet og vurdert tre alternative reguleringer av miljøkravet. 

Regelrådet har likevel merket seg at mange instanser har fremhevet at mye av 
problemet er manglende miljøkompetanse på oppdragsgiversiden. På denne 
bakgrunn kan det fremstå som uheldig at departementet begrenser seg til kun å 
vurdere ny regulering, og ikke har utredet ulike kompetansetiltak. Det er også 
uheldig at hensynet til små og mellomstore bedrifter ikke er særskilt vurdert. 

Regelrådet registrerer at det er nokså stor forskjell på de tre alternativene som er 
utredet i høringsnotatet. Det ene forslaget oppstiller en strengere regel (alternativ 1), 
mens alternativ 2 og 3 er mer fleksible. Det vil dermed ha stor betydning hvilket 
alternativ som velges. Da høringen ikke inneholder en klar anbefaling er det 
vanskelig å slå fast at målene oppnås til en relativ sett lav kostnad for næringslivet. 



 

10/2023 Høring – NOU 2022: Et helhetlig skattesystem  
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

Regelrådet har besluttet at det skal avgis uttalelse. Sekretariatet vil vurdere nærmere 
hvilke deler av saken som er innenfor mandat og som uttalelsen vil omhandle.   

Annen saksbehandling: 

11/2023 Budsjettforslag 2023 
Sekretariatsleder gjorde rede for utkastet til budsjettet for 2023 med utgangspunkt i 

tildelingsbrevet.   

Vedtak:  

Rådet er enige i utkastet til budsjett, men ber om at budsjettet balanserer og har 
foreslått økning av enkelte poster. Budsjettet ble vedtatt. 

 

12/2023 Prioriteringer 
Regelrådet diskuterte aktuelle saker for vurdering til uttalelse.   

Vedtak:  

Rådet ga sin tilbakemelding og sekretariatsleder sender ut et forslag til endelig 
prioritering til rådet.  

13/2023 Avslutning og neste møte  
Vedtak:  

 Neste møte avholdes 8. mars på Teams. 

  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
06.02.2023 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
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