
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 
Dato og klokkeslett: 8.-9. november 2022 

8. november - kl. 10.00 - 16.30 
9. november – 09.00 -13.00  

Sted: Gardermoen, Radisson RED Oslo Airport  

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Just Hjalmar Johansen 
Rådsmedlem Gry Agnete Alsos 

Forfall:  Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Rådsmedlem Trond-Morten Lindberg 
Varamedlem Bjørn Sørgård 
 

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 
Fagdirektør Kristin Johnsrud 
Seniorrådgiver Stian Hervik Frantzen 
Seniorrådgiver Marte Grønvold 
Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning 
Førstekonsulent Jørgen Kristoffersen Falkheim  
Førstekonsulent Mergime Zahiti 
Administrativ koordinator Mari Helene Koksrud 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

78/2022 
87/2022-100/2022  
Sakspapirer var sendt ut 1., 2. og 3. november.  

 

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».  

 
87/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
Protokoll for møte den 05. oktober 2022 fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

 

 

 



88/2022 Godkjenning av dagsorden  
Regelrådet diskuterte flytting av saker fra dag 2 til dag 1. Egentid for rådet ble utsatt 
grunnet forfall. Gruppearbeid ble endret til diskusjon i plenum grunnet forfall.  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent.  

89/2022 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om media, avholdte møter, herunder 
overleveringsmøte og etatsstyringsmøte, planlagte møter og annet.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Referat fra etatsstyringsmøtet sendes 
til Regelrådet for gjennomgang på neste møte. 

90/2022 Habilitetsvurdering  
Vedtak:  

Bjørn Sørgård hadde meldt seg inhabil i behandlingen av sak 96/2022 før møtet, 
men meldte forfall og var ikke til stede på møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

92/2022 Høring – Forslag til endringer i ressursforskriften og forskrift 
om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

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

Regelrådet vil berømme Oljedirektoratet for at det i høringsnotatet er foreslått flere 
forenklinger for næringslivet. Regelrådet viser i denne sammenheng til at 
tydeliggjøring av bestemmelser i forskriftene og harmonisering av regelverket 
fremmer forutsigbarhet for berørt næringsliv.  

Regelrådet mener at berørt næringsliv og kostnadene knyttet til enkelte av tiltakene 
burde vært utredet. Regelrådet vurderer likevel at forslagene trolig kan oppnås til en 
relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet råder til at Oljedirektoratet ved 
den videre utformingen av kravet om rapportering om prognose og resultat for 
brønner med evaluering av potensialet for lagring av CO2, tar hensyn til den 
praktiske gjennomføringen av rapporteringen. 

 
93/2022 Høring – Deltakerforskriften 2023 



Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

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

Regelrådet vurderer det slik at forslagene vil påvirke et begrenset antall 
virksomheter. Kravene til utredning bør derfor ikke settes for høyt. For noen 
virksomheter vil forslaget imidlertid være inngripende, da strengere eierskapskrav vil 
utestenge virksomheter fra fisket i åpen gruppe. Det er derfor problematisk at 
utredningen ikke oppfyller minimumskravene i utredningsinstruksen. Blant annet er 
utredningen av problem og mål for forslaget for mangelfullt belyst, alternative tiltak er 
ikke utredet og det mangler en gjennomgang av forslagets virkninger for 
næringslivet. 

Videre kan Regelrådet ikke se at det fremgår direkte av høringsnotatet hvilke 
overordnede problemstillinger direktoratet søker å løse gjennom 
forskriftsendringene. Det er heller ikke gitt mer konkrete mål med reguleringen. 
Regelrådet vil påpeke at det er viktig at grunnlaget for ny regulering er åpent for 
allmenheten. 

96/2022 Høring – Grunnrenteskatt på havbruk 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

Regelrådet har besluttet å uttale seg om saken. Saken sluttbehandles på 
Regelrådsmøtet i desember.  

 

91/2022 Høring – innleie fra bemanningsforetak. Forslag til 
forskriftsbestemmelser om innleie til helse- og omsorgstjenesten og 
innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:   

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

Regelrådet la vekt på at problem og mål er utredet, men problembeskrivelsen 
fremstår likevel som uklar da også andre bransjer må sies å ha de samme 
problemene. Videre gir departementet en grundig situasjonsbeskrivelse av bruken av 
innleie i de aktuelle sektorene.  

Regelrådet er klar over at det kun er selve forskriften som nå er sendt på høring. Det 
blir i denne saken likevel unaturlig å ikke vurdere rekkevidden av 
forskriftshjemmelen. Forskriftshjemmelen er per nå ikke vedtatt av Stortinget ennå, 
den er innholdsmessig tett knyttet opp mot forskriften og den har ikke har vært på 



høring. Regelrådet vil derfor også knytte noen kommentarer til utredningen av 
forskriftshjemmelen. 

Etter Regelrådets vurdering er det enkelte svakheter i utredningen av alternative 
tiltak og utredningen av virkninger. Regelrådet mener at departementets 
begrunnelse for å innføre unntak for helse og omsorgssektoren og for rådgivere og 
konsulenter med spesialkompetanse også kan gjøres gjeldende for andre bransjer. 
Regelrådet mener avgrensningen mot andre næringer burde vært tydeligere 
begrunnet og belyst. Videre savner Regelrådet en vurdering av om begrepet 
«spesialkompetanse» kan ha en videre betydning i små virksomheter enn i store. 

 

98/2022 Økonomstatus og utkast til budsjett 2023  
Sekretariatsleder gjorde rede for økonomistatus la frem utkast til budsjett 2023.  

Det ligger an til et lite underforbruk som vil bli meldt til departementet. Vi har mottatt 
refusjoner fra NAV grunnet foreldrepermisjoner noe som påvirker 
personalkostnadene. Utbetaling til rådet vil skje i desember. 
Tilgjengelighetserklæring må på plass for nettsiden. Det er usikkert hva dette vil 
koste. Det er ønskelig at dette blir gjort i 2022. 

 

Budsjettet tar høyde for full bemanning. Sekretariatet undersøker kostnadene ift. 
Kartverket. Vi vil være nærmere balanse i 2023. Rådet ønsker at det blir satt av en 
post til å besøke et annet regelråd, for eksempel i London. Endelig budsjett skal 
vedtas på møtet i desember.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet kommer tilbake med 
informasjon om hvor stort underforbruk som eventuelt kan tilbakeføres til 
departementet.  

Foreløpig budsjett tatt til etterretning. Rådet vedtar endelig budsjett på møtet i 
desember. 

 

99/2022 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.  

95/2022 Egentid for rådet – tid til refleksjon 
Utgikk grunnet forfall. 



 

78/2022 Høring av forslag til ny boklov 
Sekretariatet presenterte saken. Regelrådet diskuterte og ga sine innspill. 

Vedtak:  

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

Regelrådets vurdering er at problembeskrivelsen på overordnet nivå kunne vært noe 
grundigere, men når det gjelder enkeltforslag, kommer problemet tydeligere frem. 
Regelrådet savner en grundigere utredning av forholdet til nasjonale og EUs 
opphavsrettsregler i høringsnotatet. 

Regelrådet savner en grundigere beskrivelse av de berørte som i dag ikke er bundet 
av eller følger prinsippene i Bokavtalen. Det er positivt at departementet har involvert 
næringslivet tidlig i prosessen og beskrevet dette i høringsnotatet. Virkningene for 
næringslivet er kort og kvalitativt beskrevet. For fastpris er utredning av virkninger 
tilstrekkelig. Regelrådet mener beskrivelsen av virkningene ved utvidelse av 
virkeområdet, mulig avanseregulering og eksemplarsalg av lydbøker er noe knapp. 
Når det gjelder de aller minste virksomhetene, stiller Regelrådet spørsmål ved om 
det er rimelig at alle bestemmelsene i loven bør gjelde for disse?  

 
94 og 97/2022 Temagrupper – mål, strategi og handlingsplan  
Sekretariatet og Regelrådet gjennomførte diskusjon i plenum grunnet forfall i Rådet.  
 

Vedtak:  

Regelrådet vedtok at sekretariatet bearbeider dette videre.  

100/2022 Avslutning og neste møte  
 

Vedtak:  

 Neste møte avholdes 13. desember på Teams. 

  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
16.11.2022 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 
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