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Svar på høring av NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov 

 

1. Innledning 
 
Vi viser til at Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forvaltningslovutvalgets 
utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.  
 
Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret 
regelverk. For å oppnå dette skal Regelrådet vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret 
regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante 
forhold. Rådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som 
utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Rådet kan 
vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav 
kostnad for næringslivet. 
 
Med henvisning til Regelrådets mandat vil vi med dette avgi høringsuttalelse til forslaget til nye regler 
om forskrifter, jf. utredningen kapittel 31.  

2. Innholdet i utredningsplikten bør skjerpes 
 
Etter Regelrådets vurdering er det svært viktig at det foreslås å videreføre en lovfestet utredningsplikt 
for forskrifter. På mange områder er forskriftene helt sentrale rettskilder. Vår kartlegging av 318 
høringssaker i fjor viste at 80 prosent av forslagene til nye eller endrede regler for næringslivet var 
forslag til forskrifter, mens 11 prosent var forslag til lov og forskrift samlet, mens 9 prosent var rene 
lovforslag. Dette viser at det er viktig for de berørte at forskrifter utredes tilstrekkelig. 
 
Regelrådet finner det positivt at utvalget foreslår å lovfeste utredningsinstruksens krav til utredning av 
behovet, alternative tiltak og virkningene av forskriften for berørte allmenne og private interesser, og 
at omfanget skal tilpasses hvor viktig saken er for disse interessene og behovet for en rask 
avgjørelse.  
 
Vår kartlegging av høringssaker i 2018 viser at det ikke utredes alternative tiltak i nesten halvparten 
av høringsforslagene. Manglende utredning av alternativer svekker beslutningsgrunnlaget i flere 
viktige saker, og medfører risiko for at den beste løsningen ikke blir valgt. Kartleggingen viser videre 
at virkningene for næringslivet ikke blir utredet i det hele tatt i over 20 prosent av sakene som faktisk 
har virkninger for næringslivet. I over halvparten av forslagene utredes virkningene for næringslivet 
bare i begrenset grad. Det er derfor positivt at det foreslås å lovregulere krav om utredning av 
alternative tiltak og virkninger, slik at forvaltningen blir mer bevisste på viktigheten av dette i 
utredningsarbeidet.  



www.regelrådet.no 

 
 
 
 

  Side 2 av 4 

 
Etter Regelrådets vurdering kan departementet med fordel vurdere å lovfeste de seks 
minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen i forvaltningsloven. De seks minimumsspørsmålene 
fungerer etter vår vurdering godt. Spørsmålene stilles i en logisk rekkefølge som gjør at 
beslutningsgrunnlaget blir gjennomtenkt og begrunnet. Proporsjonalitetshensynet er selvfølgelig 
viktig. Dersom omfanget tilsier det, er det tilstrekkelig at de seks spørsmålene besvares helt kort. 

3. Høringer har en viktig funksjon 
 
Tidlig involvering er viktig for utredningskvaliteten 
Utvalget skriver at formålet med høringen er flersidig og at høringen skal tjene til å opplyse saken, 
forberede berørte på hva som kan bli vedtatt, gi berørte mulighet for å påvirke saksutfallet og bidra til 
å samordne regelverk og andre offentlige tiltak. Vår erfaring er at mange etater sender forslag på 
høring uten å beskrive hvem som blir berørt og hva virkningene for de berørte vil bli. I 
høringsnotatene opplyses det gjerne at målet med høringen er å få informasjon fra de berørte om hva 
virkningene av forslaget vil bli i praksis. Etter Regelrådets vurdering er dette en uheldig praksis og kan 
oppfattes som en type ansvarsfraskrivelse. Etatene bør utrede omfanget av virkninger, og hvem som 
blir berørt før det endelige forslaget sendes på høring. Dette kan med fordel skje gjennom tidlig 
involvering av de berørte interessentene.  
 
Utvalget foreslår å ta inn i loven en oppfordring til å kunngjøre at arbeid med ny forskrift blir satt i 
gang. Etter Regelrådets vurdering er formålet med bestemmelsen godt, men det er usikkert om 
regelen vil fungere i praksis. For det første er det viktig at forvaltningen faktisk kunngjør arbeidet på 
en måte som gjør at berørte blir kjent med det, og for det andre at kunngjøringen gir uttrykk for at 
forvaltningen faktisk ønsker innspill i utredningsfasen og hvordan innspill kan gis. 
 
Regelrådet erfarer at forvaltningen ofte opplyser at det er krevende å vurdere virkningene av 
forslagene og at det kan være vanskelig å finne ut hvem som blir berørt. Arbeidet med forskrifter bør 
derfor så langt det er mulig legges opp slik at mulige berørte bli involvert tidlig i utredningen. Tidlig 
involvering vil gjøre det mulig for forvaltningen å gjøre en bedre vurdering av hvilke grupper som blir 
berørt og bidra til at utredningskvaliteten og beslutningsgrunnlaget for reglene blir bedre. En 
kunngjøringsplikt vil derfor kunne lette utredningsarbeidet for forvaltningen og bidra til å unngå at det 
sendes på høring forslag som ikke fører frem. 
 
Høring bør gjennomføres - uansett 
Utvalget skriver at «hvis en forskrift er direkte oppfølging av et konkret stortingsvedtak, kan det 
spørres om høring er overflødig fordi innholdet av forskriften er avgjort i og med stortingsvedtaket. Det 
er likevel en mulighet at en høring kan bringe for dagen innvendinger som gjør at spørsmålet bør tas 
opp på ny i Stortinget, og iallfall kan en høring gi innspill til utformingen av forskriften og forberede de 
berørte på den.»  
 
Etter Regelrådets vurdering er det viktig å ikke unnlate høring selv om innholdet i tiltaket er politisk 
bestemt. Det er dessverre ofte slik at anmodningsvedtak og andre «bestillinger» til forvaltningen 
spesifiserer en konkret løsning og ikke inneholder en henstilling om å foreslå en løsning på et 
beskrevet problem. Detaljerte bestillinger av et konkret tiltak hindrer dermed forvaltningen i å gjøre en 
grundig utredning. Utredningen ender da ofte som et forsvar for den valgte løsningen og blir ikke en 
utredning om hvordan det bakenforliggende problemet kan løses på best mulig måte. Av hensyn til de 
berørte interessene i saken er det viktig at forvaltningen utreder alle problemstillingene saken reiser 
selv om resultatet synes være gitt på forhånd.  
 
Det er rimelig å legge til grunn at alle beslutningstakere, herunder regjeringen, Stortinget, 
kommunestyret og fylkestinget, ønsker å ha alle relevante fakta på bordet før de endelig bestemmer 
seg. Forvaltningen må derfor ikke begrenses av politiske beslutninger i utredningsfasen. Etter 
Regelrådets vurdering bør dette fremgå tydelig av forvaltningsloven.  
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Publisering av høringssvar på nett er viktig for høringsinstansene 
Det er positivt at utvalget foreslår at alle høringer som statsforvaltningen foretar, skal publiseres på 
egnet nettsted, og at publiseringen bør omfatte både høringsforslaget og høringssvar. 
Departementene og de forskjellige direktoratene har ulik praksis vedrørende publisering av 
høringsdokumenter og offentliggjøring av høringssvar. Departementene har gjennom regjeringen.no 
en gjennomgående god løsning, mens direktoratene kun i varierende grad offentliggjør høringssvar 
på nett. 
 
Noen ganger kan det ta urimelig lang tid før høringssvar bli publisert på regjeringen.no. Høringssvar 
bør etter vår vurdering publiseres uten ugrunnet opphold slik at høringsinstansene kan dra nytte av 
hverandres uttalelser og ha mulighet til å gi uttrykk for enighet eller uenighet. Vi erfarer at flere etater 
ikke informerer godt nok om pågående høringer på nettsider og i nyhetsbrev. Og videre at mange 
etater unnlater å publisere høringssvar på nett.  
 
Det er vår oppfatning at høringsinstansene ofte bruker mye tid og ressurser på å svare på høringer. 
Det må derfor kunne forventes at forvaltningen gjør høringssvarene kjent for offentligheten og med 
det erkjenner å ha mottatt innspillet.  

4. Høringsfristen må ta hensyn til helligdager og ferie 
 
Det er positivt at utvalget foreslår å lovregulere at høringsfristen normalt skal være minst to måneder. 
Regelrådet erfarer at høringsfristene ofte er korte, og langt kortere enn utredningsinstruksens 
normalfrist på tre måneder. Minstefristen på seks uker i utredningsinstruksen synes å ha den virkning 
at det er akseptabelt å sette høringsfristen til seks uker, eller i nærheten av seks uker. Det er som 
oftest bare NOUer og store utredninger som har høringsfrister på mer enn tre måneder. I de aller 
fleste tilfeller er høringsfristen langt kortere. I mange høringssaker gis det ofte inntrykk av at høringen 
gjøres kort på grunn av politiske forventninger om rask ikrafttredelse, eller at forvaltningen legger til 
grunn at virkningene av forslaget er små. På denne bakgrunn mener Regelrådet at det derfor er 
positivt at det ikke settes en minstefrist i tilknytning til hovedregelen.  
 
Utvalget skriver i utredningen at det er viktig at høringsfristen ikke blir spist opp av ferier. Dette er et 
reelt problem. Ofte sendes forslag på høring før sommerferien og før juleferien uten at det i 
høringsfristen tas høyde for normal ferieavvikling og helligdager i disse periodene. Regelrådet mener 
derfor at dette bør fremgå av bestemmelsen eller i det minste presiseres i merknadene til 
bestemmelsen.  

5. Høringssvar og tilbakemelding til høringsinstansene 
 
Offentlig beslutningsdokument for forskrifter er viktig for høringsinstituttet 
Regelrådet registrerer at utvalget ikke foreslår noen bestemmelse i forvaltningsloven om 
tilbakemelding til høringsinstansene. Regelrådet erfarer at informasjon om hvordan høringsuttalelser 
til forskrifter har blitt fulgt opp sjelden publiseres, og at det mangler et offentlig beslutningsdokument 
ved vedtakelse av forskrifter. Dette gjør det vanskelig for høringsinstansene å se hvilke vurderinger 
som er gjort på bakgrunn av deres innspill.  
 
Det er åpenbart viktig for samfunnet at berørte parter bruker tid og ressurser på å avgi gode 
høringsuttalelser. Det bør derfor kunne forventes at innspillene fra berørte parter blir vurdert, og at 
denne vurderingen offentliggjøres. Regelrådet vil i denne sammenheng presisere at det ikke er 
nødvendig å kommentere alle høringssvar, men at problemstillinger og innspill som går igjen blant 
høringsinstansene bør vurderes. Det er behov for å innføre en mer enhetlig praksis på dette området. 
Vi tror det vil virke motiverende for høringsinstansene å få vite hvordan deres høringssvar blir vurdert, 
og å se om de tas hensyn til. Dette vil også kunne bidra til økt forståelse og økt etterlevelse.  
 
OECD peker på høringsinstansenes motivasjon 
Regelrådet viser til at dette vil være en praksisendring som vil være i tråd med OECDs anbefalinger. 
Vi viser til OECDs «2015 Indicators of Regulatory Policy and Governance: Design, Methodology and 
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Key Results», hvor dette er en indikator i vurderingen av «transparency in stakeholder engagement». 
Vi viser også til OECDs «Best Practice Principles on Stakeholder Engagement in Regulatory Policy 
(Draft for Public Consultations)», hvor OECD uttaler følgende om å motvirke «consultation fatigue»: 
«And most importantly, there must be a visible impact of engagement activities; stakeholders tend to 
lose interest if they see that their views are ignored or not taken seriously. Important contributions 
should be acknowledged and transparent feedback on how stakeholder input was considered should 
be provided”. 
 
Regelrådet vil derfor oppfordre departementet til å foreslå en bestemmelse i forvaltningsloven om at 
det i forbindelse med nye/endrede forskrifter offentliggjøres et beslutningsgrunnlag som inneholder 
omtale av de viktigste innspillene som er kommet i høringsrunden og i hvilken grad de er hensyntatt. 
Dette beslutningsdokumentet bør offentliggjøres sammen med forskriftene på etatens nettside. En 
praksisendring vil etter Regelrådets vurdering også ivareta overordnede demokratiske verdier og 
prinsipper om deltakelse, tilgjengelighet, åpenhet og offentlighet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sandra Riise  
leder  
Regelrådet  
  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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