
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 5. september 2022 – kl. 10.00 – 16.00 

Sted, adresse: Thon Hotel Opera 

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Just Hjalmar Johansen  
Rådsmedlem Gry Agnete Alsos 
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Rådsmedlem Trond-Morten Lindberg 
Varamedlem Bjørn Sørgård 

Forfall:   

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 

Fagdirektør Kristin Johnsrud 

Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning 

Seniorrådgiver Marte Grønvold 

Rådgiver Stian Hervik Frantzen 

Førstekonsulent Jørgen Kristoffersen Falkheim  

Førstekonsulent Mergime Zahiti 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

61/2022-73/2022  
Alle sakspapirer var sendt ut 28. august, med unntak 
av sak 68 som kom dagen etter  

 

Regelrådet var beslutningsdyktig, jf. vedtekter for Regelrådet § 5 annet ledd, der det 

står at «Rådet er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer og enten leder eller 

nestleder deltar i avstemminger om uttalelser».  

 

61/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 21. juni 2022 fulgte vedlagt innkallingen.  

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

62/2022 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. Sak 57 om mål og indikatorer i tildelingsbrev legges på 

møte i november. 



63/2022 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

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

på dette møtet. 

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

64/2022 Høring – NOU 2022: 8 Ny minerallov 

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

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken, kategori gul. Regelrådet mener at 

problemet som skal løses og målet som skal nås er tilstrekkelig utredet gjennom 

evalueringen av mineralloven som ble gjennomført i 2018, utvalgets mandat og 

utvalgets vurderinger av dagens situasjon. Det gis en grundig oversikt over hvordan 

mineralmarkedet fungerer i dag og hvem som er aktører i markedet. Utvalget har 

videre vurdert de aktuelle problemstillingene på oversiktlig måte og kommer med 

konkrete forslag til løsning for å nå målene. Utvalget skriver at det har vært for 

utfordrende å beregne hva enkelte av forslagene vil koste for berørt næringsliv. 

Regelrådet mener likevel at det burde vært mulig å gjennomføre et anslag av 

kostnadsvirkningene basert på den informasjonen utvalget har hatt. Samlet sett 

mener Regelrådet at forslaget til ny lov er tilstrekkelig utredet for mineralnæringen, 

men det er enkelte svakheter på annet næringsliv og små bedrifter. 

 

65/2022 Høring – Forslag til forskrift om regnskapsplikt m.m. for 

private barnehager og forslag til endringer i forskrift om tilskudd til 

private barnehager 

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

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken, kategori rød. Regelrådet mener det er 

positivt at problem og mål kommer tydelig frem i høringsnotatet, og at ulike relevante 

tiltak knyttet til endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager er utredet. 

Regelrådet savner imidlertid en grundigere utredning av de økonomiske 

konsekvensene for de private barnehagene, og da særlig relatert til forslaget om å 

endre beregningsmåten for fastsettelsen av størrelsen av tilskudd til private 

barnehager. Regelrådet stiller seg spørrende til om forslaget om krav til oppbevaring 



av regnskapsmateriale og annen dokumentasjon i Norge i ti år etter regnskapsårets 

slutt er en fremtidsrettet og rimelig regulering.  

 

66/2022 Høring – Forslag til forskrift om forbud mot negative 

servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet 

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

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken, kategori gul. Regelrådet fant at 

departementet har besvart spørsmålene som utgjør minimumskravene i 

utredningsinstruksen, men noen av spørsmålene kunne vært grundigere drøftet. 

Departementet har gjort rede for det underliggende problemet. Det er positivt at 

omfanget av problemet er undersøkt og tallfestet av Konkurransetilsynet. Regelrådet 

mener det styrker beslutningsgrunnlaget at departementet har vurdert alternative 

virkemidler til forbudsregulering. Det er også positivt at det er vurdert 

underalternativer. De prinsipielle spørsmålene om forholdet til EØS-avtalen og 

nødvendigheten av en forskrift er utredet, men vi savner en klar konklusjon. Når det 

kommer til detaljene, er det vanskelig å forstå hvilke vurderinger i høringsnotatet 

som knytter seg til de ulike delene av forskriftsteksten. Regelrådet mener at 

departementets anbefalinger og konklusjoner må komme tydeligere frem av 

høringsnotatet. Regelrådet savner en bredere vurdering av hvordan den praktiske 

gjennomføringen er tenkt og hva som er forventet adferd fra næringslivet. Vi mener 

at det kan være nyttig å gi veiledning til næringen ved innføring av et forbud for å 

sikre en vellykket gjennomføring, særlig for små og nyetablerte virksomheter. 

Regelrådet vil anbefale at tiltaket evalueres når det har fått virket en stund. 

 

67/2022 Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak 

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

Vedtak:  

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

høringen gjennomgår utfordringene knyttet til det økende gjeldsvolumet i Norge på 

en god måte med statistikk som beskriver utviklingen og dagens situasjon. Også 

vurderingen av alternative tiltak og gjennomgangen av Norges handlingsrom 

gjennom EØS-avtalen fremstår som grundig. Forslagene som presenteres i høringen 

kan ha stor innvirkning på berørte kredittforetak og deres samarbeidspartnere og kan 

forandre dagens konkurransesituasjon i flere markeder for varer og tjenester. 

Regelrådet savner en grundigere gjennomgang av konsekvensene tiltakene vil ha for 



næringslivet og mener tiltakene er så inngripende at det bør gjennomføres en 

grundigere kost/nytte-analyse av forslagene enn det som blir presentert i høringen.  

Videre har Regelrådet bemerket seg at regelendringene er ment å tre i kraft likt med 

den nye finansavtaleloven i 2022, noe som gir berørte bedrifter uvanlig kort tid på å 

omstille seg. 

 

68/2022 Høring – Utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 

2019/2937 (varslingsdirektivet) i norsk rett 

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken, kategori gul. Det er en svakhet ved 

utredningen at utrederne, Lund og Co, ikke er bedt om å følge utredningsinstruksen. 

Utredningen fremstår som et kunnskapsgrunnlag for departementets videre 

utredning av saken, og ikke som et fullverdig høringsnotat. Etter Regelrådets 

vurdering gir ikke høringsnotatet nok informasjon om bakgrunnen for direktivet, 

herunder problemet og målet, til at høringsinstansene kan forstå behovet for 

direktivet og vurdere gjennomføringen. Utreder gir imidlertid en grundig beskrivelse 

av gjennomføringen av varslingsdirektivet i Sverige og Danmark, og bruker dette i 

vurderingen av hvordan direktivet skal gjennomføres i Norge. Virkningene for 

næringslivet er overordnet kvalitativt beskrevet i utredningen. Regelrådet savner 

imidlertid en nærmere utredning av den praktiske gjennomføringen av reglene i 

direktivet. I den forbindelse kan Regelrådet heller ikke se at forutsetninger for en 

vellykket gjennomføring er vurdert. Det fremgår ikke at det er gjennomført tidlig 

involvering av berørte parter.  

 

69/2022 Høring – NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem  

 

Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill.  
 

Vedtak:  

Regelrådet vedtok å ikke uttale seg i denne saken og tok orienteringen til 

etterretning. 

 

Annen saksbehandling: 



70/2022 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  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet følger opp enkelte 

punkter. 

 

71/2022 Planlegging av aktivitet 2022/2023 og utkast til møteplan for 

2023 

 
Sekretariatet presenterte saken. Rådet diskuterte og kom med innspill.  

Vedtak:  

Regelrådet drøftet møteplanen for neste år. Den ble vedtatt med noen mindre 

endringer. Møtet 25. januar flyttes til 26. jan. Møtet 25. mai holdes på Hønefoss. 

Møteplanen oppdateres i aprilmøtet. 

 

72/2022 Orientering om nye hovedmål  
Vedtak:  

NFD har bestemt nye formuleringer for Regelrådets hovedmål. Disse ble 

kommentert og tatt til etterretning. Det er et ønske om å få litt nærmere informasjon 

fra departementet om formuleringen i punkt 1. 

 

73/2022 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:  

Regelrådet sluttet seg foreløpig til sekretariatets tilrådning. 

 

74/2022 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 5. oktober på Teams.   
 



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


