PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET
Dato og klokkeslett:

7. oktober 2020 – kl. 09.30 – 15.00

Sted, adresse:

Teams

Til stede fra Regelrådet: Leder Sandra Riise
Nestleder Joar Grimsbu
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen
Rådsmedlem Øystein Moan (deltok i behandling av
sak 76/2020-82/2020, inkludert sak 66/2020)
Varamedlem Gry Agnete Alsos
Forfall:
Til stede fra
Sekretariatet for
Regelrådet:

Sekretariatsleder Dag Aarnes
Fagdirektør Maria Rosenberg
Fagdirektør Kristin Johnsrud
Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning
Rådgiver Marte Grønvold
Rådgiver Stian Hervik Frantzen
Førstekonsulent Merete Grøtt Grinde
Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen

Andre:
Behandlet saker fra og
med til og med:

76/2020 – 88/2020, i tillegg til sak nummer 66/2020 fra
forrige møte.
Alle sakspapirer var sendt ut 30. september

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».

76/2020

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

77/2020

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

78/2020

Referatsaker og nytt fra sekretariatet

Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media,
overleveringsmøte med lovavdelingen og NFD, planlagte møter og annet, herunder
status for leiekontrakt som går ut våren 2021, fremleggelsen av UK-review,
workshop og møte i RWE, møtet mellom rådsleder og finansministeren og
nettverkstreff i Regulatory Scrutiny Board der rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes
holdt et innlegg.
Vedtak:
Informasjon om referatsaker og nytt fra sekretariatet ble tatt til orientering.

66/2020

Møteplan for 2021

Møteplan for 2021 fulgte vedlagt innkallingen til forrige møte. Rådet diskuterte tid og
form for møtene i 2021.
Vedtak:
Datoer for møter i Regelrådet for 2021 er fastsatt og vedtatt. Møteform diskuteres i
saken om Regelrådets arbeidsform i november.

79/2020

OECD – spørreundersøkelse om norsk reguleringspolitikk

Sekretariatet orienterte om spørreundersøkelsen fra OECD hvor sekretariatet har
bidratt til å svare, på vegne av Regelrådet.
Vedtak:
Sekretariatet lager et utdypende notat om undersøkelsen og Norges besvarelse med
fokus på områder der Norge ikke ser ut til å følge anbefalingene fra OECD. Notatet
kan danne grunnlag for strategidiskusjon i rådet.

80/2020

Habilitetsvurdering

Vedtak:
Ingen inhabilitet, og rådet var dermed beslutningsdyktig i sakene som skulle
behandles i møtet.

Behandling av forslag til uttalelser:

81/2020 Høring – Om gjennomføring av Direktiv (EU) 2018/957 om
endringer i utsendingsdirektivet
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. I sin vurdering bemerket
Regelrådet blant annet at mål- og problembeskrivelsen kommer tydelig frem i
høringsnotatet, og at gjeldende rett er gjort rede for. Et minimumskrav for
utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen, så langt det lar seg
gjøre, blir besvart. Rådet kan ikke se at utredningen oppfyller dette kravet fullt ut, og
registrerer videre at departementet mener at virkningene av de foreslåtte endringene
er små. Det kan ikke utelukkes at dette stemmer, men analysen av virkningene på
arbeidsmarked og berørt næringsliv burde etter vårt syn vært grundigere, og blant
annet inkludert utredning av konkurransevirkninger. Vi kan ikke se at utredningen
gjør det mulig å vurdere om utredningen er forholdsmessig i utredningsinstruksens
forstand, eller om målene kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet i
denne saken. Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets merknader, før
oppdatert forslag til uttalelse sendes til alle i rådet. Sekretariatet ber om
overleveringsmøte.

82/2020

Høring – Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020: 5

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å ikke uttale seg i saken.

83/2020 Høring – Forslag til endring av forskrift om konstruksjon,
utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde
på 15 meter og derover
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. I sin vurdering la Regelrådet
blant annet vekt på at høringen gjelder mange større og mindre endringer i et viktig
regelverk for sikkerhet for fiskeflåten. De fleste endringene synes å være av
redaksjonell art, men enkelte av endringene vil føre til økte kostnader for næringen.

Rådet mener at høringsnotatet burde vært strukturert slik at helheten hadde kommet
bedre frem. Dette gjelder både nytten, i form av økt sikkerhet, og kostnadene av
tiltakene. For de større tiltakene er også problembeskrivelsen og vurderingen av
alternative tiltak for knappe. Rådet merker seg at forskriften både inneholder
bestemmelser som regulerer ønsket funksjonsnivå og detaljerte tekniske løsninger,
og vurderer at i mange sammenhenger stimulerer funksjonskrav innovasjon og
nytenkning, fordi det blir opp til berørt næringsliv å finne den mest effektive måten å
innfri kravet på. Økt bruk av funksjonskrav og fokus på ønsket utfall eller
sikkerhetsnivå fremfor metode, gjør også at forskriften blir mer robust for utvikling
over tid. Rådet reiser også spørsmål om kostnadene som forslaget knyttet til §2-16
medfører, kunne vært nærmere begrunnet. Vi savner en utdypning av problemet slik
at sikkerhetsgevinsten kan vurderes opp mot kostnaden på et rimelig grunnlag.
Rådet sender sine merknader til endringer til sekretariatet, og sekretariatet gjør
endringer i tråd med disse før de sender nytt forslag til hele rådet for godkjenning.
Sekretariatet ber også om overleveringsmøte der rådsmedlem Just Hjalmar
Johansen også deltar i møte.

84/2020 Høring – Revidering av forurensningsregelverket for
akvakultur i sjø
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. Regelrådet vurderte at
utredningen er god og at den svarer på de seks spørsmålene i utredningsinstruksen.
Hensynet til små og mellomstore bedrifter med begrenset administrativ kapasitet
kunne vært vurdert nærmere. Sekretariatet gjøre en språklig omskrivning i
sammendraget (ordet grundig ble brukt tre ganger i samme avsnitt), og endrer
avsnitt 3.5 om Særskilt vurdering av hensynet til små virksomheter. Oppdatert
forslag til uttalelse sendes rådsmedlem Gry Alsos og rådsleder.

Annen saksbehandling:

85/2020

Formannskapet i RegWatchEurope 2021

Sekretariatet orienterte om status i saken. Regelrådet diskuterte rammer og innhold.
Vedtak:
Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet fortsetter planleggingen
av formannskapet.

86/2020

Økonomistatus per 31.8. og fornyelse av leiekontrakt

Sekretariatet orienterte om økonomistatus per 31.8.2020 og leiekontrakten med
Statens Kartverk. Regelrådet diskuterte saken.
Vedtak:
Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet holder rådet videre
orientert om arbeidet med leieavtale for lokaler.

87/2020

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:
Rådet diskuterte prioriteringer i møtet og ga sine innspill til sekretariatet. I etterkant
av møtet vurderer sekretariatet høringssakene opp mot utvelgelseskriteriene, tar
hensyn til rådets innspill og sender forslag til saker for uttalelse til rådet for
godkjenning.

88/2020

Avslutning og neste møte

Det ble besluttet å avlyse det planlagte møtet fra 4.-5. november på Gardermoen,
som følge av covid-19 situasjonen. Neste møte avholdes 4. november på Teams.

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK

15.10.2020
--------------------Sandra Riise
Leder av Regelrådet

