
Forenklingskonferansen
Enklere og bedre regelverk – på vei i 
riktig retning?
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Regelrådet etter fire år

Etableringen er 
gjennomført – vi trengs 
mer enn noen gang 

Rådet har bestått av de 
samme medlemmene 
siden oppstarten

Sekretariatet er bygget 
opp og er nå fullt 
bemannet

Bilder: Svein Finneide
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• Satset mye på å utvikle grunnlaget for gode uttalelser

• Veiledning og dialog med departementer og direktorater

• Relasjon til næringslivet og organisasjoner

• Prioriterer internasjonalt samarbeid – mye å lære ute

Regelrådets arbeid

Bilde: Colourbox
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Kartlegging av høringssaker
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Er virkninger for næringsliv omtalt?

Ja, i stor grad Ja, men i begrenset grad Nei

Antall saker:
2018: 318 
2019: 319
2020: 128
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Kartlegging av høringssaker
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2020

Beskriver utredningen alternative tiltak?

Ja, hovedalternativer Ja, undervarianter Nei

Antall saker:
2018: 246 
2019: 218
2020:   89
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Kartlegging av høringssaker
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Er hensynet til små bedrifter vurdert?

Ja Nei

Antall saker:
2018: 318 
2019: 319
2020: 128
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Kartlegging av høringssaker
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2018

2019

2020

Er det eksplisitt foreslått forenklinger for næringslivet?

Ja Nei

Antall saker:
2018: 318 
2019: 319
2020: 128
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Regelrådets uttalelser

25% 20% 25%
16%

33%

40%
37%

50%

47%

33%

35% 43%
25%

37% 33%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2016 2017 2018 2019 2020



9

Regelrådets uttalelser

Finansdepartementet er en 
stor produsent av regelverks-
forslag som berører 
næringslivet – god utvikling i 
utredningskvalitet der 

Vi ser økt interesse for å 
legge til rette for gode 
regelverksprosesser også i 
andre departementer og 
direktorater
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• I all hovedsak midlertidig regelverk

• Over halvparten av forslagene antas å ha positive effekter for 

næringslivet, men få saker om direkte økonomiske overføringer

• Flere forslag om digitalisering og/eller forenklinger

• Ikke vesentlige forskjeller i utredningskvaliteten 

sammenlignet med ordinære høringer

• Veldig korte høringsfrister - men mange høringssvar

Covid-19-relaterte regelverksforslag på høring

Bilde: Colourbox
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God reguleringspolitikk et 
konkurransefortrinn

Uavhengig kvalitetskontroll et 
suksesskriterium

EU-systemet mer og mer 
toneangivende som global 
aktør

Stort fokus på regelverksutvikling internasjonalt

Brussel 2019: Nettverkstreff for europeiske regelråd. 
Sammen med Veronica Gaffey, 
Chair of the Regulatory Scrutiny Board 



12

Toget går internasjonalt - Norge må følge med!

Forenklingsdiskusjonen («One in – one out») fortsetter i flere land i EU 

og i EU- kommisjonen

Teknologisk utvikling og mer grenseoverskridende markeder tvinger fram 

ny tenkning

• «Better Regulation» kommer stadig sterkere inn – innebærer mer enn bare 

forenkling

• International Regulatory Cooperation (IRC) – stadig viktigere 

politikkområde 
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Regelrådet overtar formannskapet i 

«vår» europeiske forening 

RegWatchEurope i 2021

Vi vil bruke det aktivt både her hjemme 

og for å komme tettere på det 

europeiske samarbeidet

RegWatchEurope
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Internasjonal utvikling – sover Norge i timen?

• EU fremstår som et «Regulatory Powerhouse» 
– viktig kilde til ny tenkning om regulering –
også globalt

• Regelrådet har gitt et innspill til arbeidet med å 
forbedre forvaltningen av avtalen

• Forslag til forbedring av utredningskvalitet og mer 
koordinert innsats i EØS-saker 

• Vi peker på mulige forbedringer i høringsprosess og 
tettere samarbeid med EU om Better Regulation, bla 
bruk av EUs eget Regelråd
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• Regelrådets utgangspunkt er kostnad-nytte perspektivet

• Det bør gjelde uansett om det er det offentlige eller bedriftene som må ta 

kostnadene med tilsyn og kontroll

• Flere høringssaker viser stor appetitt på ny rapportering fra 

bedriftene

• (etisk handel, produktkontroll, register over reelle rettighetshavere, osv.)

• Ofte mangler reelle vurderinger av kostnad-nytte

• For sjelden legges risikobasert tilsyn til grunn

Kontrolloppgaver og forenkling




