
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET  

  

Dato og klokkeslett:  5. oktober 2022 – kl. 10.00 – 15.15  

Sted, adresse:  Teams 

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

Forfall:   Rådsmedlem Gry Agnete Alsos  

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:   

75/2022-86/2022   
Alle sakspapirer var sendt ut 28. september, med 
unntak av sak 78 og 79 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».   

  

75/2022 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
Protokoll for møte den 5. september 2022 fulgte vedlagt innkallingen.   

Vedtak:    

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.   

  

76/2022 Godkjenning av dagsorden   
Vedtak:    



Dagsorden ble godkjent.  

77/2022 Habilitetsvurdering   
Vedtak:   

Bjørn Sørgård meldte seg inhabil i behandlingen av sak 79/2022 og deltok ikke i 

behandlingen. Rådet var beslutningsdyktig i sakene som skulle behandles på dette 

møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser:  

78/2022  Høring av forslag til ny boklov 
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:   

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken. Uttalelsen bør blant annet omhandle 

konsekvenser for næringslivet, hvordan det gjøres i andre land, 

konkurranseperspektiv, SMB og fremtidsrettet regulering. For berørt næringsliv kan 

vi også vurdere å kommentere avanseregulering. Det er sagt lite om SMB og det 

kqan kommenteres. Saken behandles på november-møte hvis det er tid. Hvis vi har 

mange andre aktuelle saker til november-møte, kan rådet behandle saken 

elektronisk i forkant. 

79/2022  Høring av forslag til ny forskrift om sektoravgift for 
dekning av kostnader til Norges vassdrags- og 
energidirektorats tilsyns- og kontrollarbeid 
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse.   
 

Vedtak:   

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

oppfyller minimumskravene som oppstilles i utredningsinstruksen, men at noen av 

spørsmålene med fordel kunne vært grundigere vurdert. Direktoratet gir en grundig 

gjennomgang av problemstillingen og formålet med høringen. Høringen gjennomgår 

foreslåtte tiltak på en god måte, og gir en god beskrivelse av de økte kostnadene for 

hver berørt sektor. Likevel mener Regelrådet at høringen kunne vært styrket med en 

bredere gjennomgang av berørt næringsliv, behovet for tilsyn og den praktiske 

gjennomføringen av direktoratets tilsynsarbeid. Det er et viktig poeng at etaten er 



bevisst på at det kan oppstå rollekonflikter og insentivproblemer når samme etat 

definerer tilsynsbehovet og krever inn gebyr som fullfinansierer tilsynsaktiviteten. Det 

fremkommer ikke av høringsnotatet om direktoratet har vurdert mulige tiltak for å 

effektiviser egen drift før de øker avgiftstrykket på konsesjonærene. 

 

80/2022  Høring – styrking av forbrukernes rett til å betale 
med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om 
betalingsoppgjør 
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse.   
 

Vedtak:   

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

målet med forslaget er tilstrekkelig beskrevet i høringsnotatet. Departementet kunne 

etter Regelrådets vurdering likevel sett nærmere på om tiltakene oppnår målet om å 

sikre at kontanter består som en reell beredskapsløsning. Videre mener Regelrådet 

at departementet med fordel kunne gitt en grundigere beskrivelse av problemet. 

Departementet har vurdert ulike alternativer for de ulike forslagene i høringsnotatet. 

Regelrådet mener at berørt næringsliv er tilstrekkelig identifisert. Departementet har 

imidlertid ikke beskrevet berørt næringsliv. En slik beskrivelse ville styrket 

høringsnotatet som beslutningsgrunnlag. Departementet har ikke tallfestet 

konsekvensene av forslagene i høringsnotatet. Hensynet til små bedrifter er heller 

ikke vurdert særskilt. På bakgrunn av dette kan Regelrådet ikke konkludere på 

spørsmålet om tiltakene som foreslås oppnår målene til en relativt sett lav kostnad 

for næringslivet.  

81/2022  Høring om forslag til forskrift om endringer i 
forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare 
innretninger 
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse.   
 

Vedtak:   

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken, kategori rød. Forslaget kommer fra Den 

Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (IMO). Problemstillingen er ikke satt inn i en 

norsk kontekst og det er ikke gjort rede for hvor stor effekt tiltakene vil ha 

sammenlignet med nullalternativet. Berørt næringsliv er ikke beskrevet, noe som er 

en svakhet ved utredningen. Direktoratet har kommentert de negative virkningene av 

forslaget, men Regelrådet kan ikke se at de positive virkningene er nevnt. 



Regelrådet mener også at det er en svakhet at forutsetninger for en vellykket 

gjennomføring av endringene ikke er drøftet. Dette er spesielt viktig da reglene blir 

innført allerede 1. november i år. Regelrådet mener at høringsnotatet er vanskelig å 

finne fram i og fremstår som lite pedagogisk. Det er vanskelig å få tak på hva dagens 

situasjon er og hvilke endringer som faktisk foreslås. Videre er det ikke åpenbart 

hvordan dette vil slå ut for skipsnæringen eller andre berørte næringer. Høringer er 

åpne for alle som har interesser i saken, ikke bare den direkte berørte næringen. 

Spørsmål om CO2-utslipp har stor almen interesse. Det er derfor viktig at 

direktoratet skriver på en måte som gjør at berørte parter kan sette seg inn i 

forslagene. 

 

82/2022  Høring av endringer i forskrift om berekraftig 
skogbruk 
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse.   
 

Vedtak:   

Regelrådet besluttet å uttale seg om saken, kategori rød. Målet med endringene er å 

bidra til å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig 

skogproduksjon og CO2-opptak økes. Problem og mål er overordnet beskrevet og 

det foreligger en informativ situasjonsbeskrivelse. Regelrådet savner imidlertid en 

utredning av alternative tiltak for å løse problemene og nå målene. Videre mangler 

det en beskrivelse av berørt næringsliv og en utredning av virkningene for 

næringslivet. Skogbruksnæringen består av mange små og lite lønnsomme 

virksomheter, og Regelrådet kan ikke se at departementet har drøftet reglenes 

anvendelighet for ulike typer eiendommer. Videre er det geografiske utfordringer 

som ikke er drøftet. Vi kan heller ikke se at forutsetninger for en vellykket 

gjennomføring er vurdert. På denne bakgrunn mener Regelrådet at forslaget ikke er 

tilstrekkelig utredet.  

 

 

Annen saksbehandling:  

83/2022  Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, planlagte møter 

og annet. Herunder Conference on Directors and Experts on Better Regulation i 

Praha, sekretariatsmøte i RegWatchEurope og Forenklingskonferansen. 



84/2022  Økonomirapport og risikovurdering per 20.9.2022 
Sekretariatsleder gjorde rede for økonomirapport og risikovurdering per 20. 

september 2022. Det er ikke noe spesielt å melde, men ligger an til et lite 

underforbruk. Sekretariatet kommer med et mer presist budsjett for 2023  på møtet i 

november. Når det gjelder bemanning sliter vi og mange andre etater med at det er 

rift om kompetanse i kamp mot det private næringslivet. 

85/2022  Prioriteringer  
Den foreløpige listen over saker ble diskutert. Rådet fremhevet at grunnrenteskatt på 

havbruk er veldig aktuell. Sekretariatet bes vurdere nærmere om saken bør 

behandles over to møter. 

86/2022  Avslutning og neste møte 
Justering av strategi blir sak på møtet i november. Vi bør se på om vår strategi bør 
tilpasses den justering av mål som departementet har foretatt. Det legges opp til 
gruppearbeid og litt tid til diskusjon.  
 

Neste møte avholdes 8. og 9. november på Gardermoen.    
 

 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK   
  

  
---------------------   
Sandra Riise   
Leder av Regelrådet  
  

  


