PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET
Dato og klokkeslett:

25. juni 2020 – kl. 09.30 – 15.00

Sted, adresse:

Thon Hotel Opera/Skype

Til stede fra Regelrådet: Leder Sandra Riise
Nestleder Joar Grimsbu
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen
Rådsmedlem Øystein Moan (var tilstede under
presentasjon av sak 48/2020 – 53/2020)
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:

48/2020 – 62/2020
Alle sakspapirer var sendt ut 18. og 22. juni

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».

48/2020

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

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

49/2020

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

50/2020

Referatsaker og nytt fra sekretariatet

Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media,
overleveringsmøter, planlagte møter og annet, herunder status møte med
departementet, strategisamling med rådsleder og sekretariatet og møteprogram
Vedtak:
Informasjon om referatsaker og nytt fra sekretariatet ble tatt til orientering.

51/2020

RWE-møte 3. juni

Siri Pettersen Strandenes og Kristin Johnsrud refererte fra møtet i RWE avholdt 3.
juni 2020 via Skype.
Vedtak:
Informasjonen om møtet i RWE ble tatt til orientering.

52/2020

Habilitetsvurdering

Vedtak:
Ingen av rådsmedlemmene erklærte seg inhabile, og rådet var beslutningsdyktig i
alle saker som skulle behandles i møtet.

Behandling av forslag til uttalelser:

53/2020

Høring – CO2-avgift på forbrenning av avfall

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 høringsnotatet er presentert på en oversiktlig måte, at det
er positivt at det er utredet alternative avgiftssatser, og at det er gjort rede for

avfallsforbrenningssystemet i Sverige og forholdet til EØS-avtalen. Forslaget
inneholder imidlertid svakheter når det kommer til utredningen av konsekvenser for
næringslivet. Regelrådet savner en vurdering av hensynet til små virksomheter og
utredning av insentiver for innovasjon og nytenkning innenfor avfallsforbrenning som
kan bidra til lavere utslipp. Slik utredningen foreligger nå er det tvilsomt om avgiften
vil bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktig utslipp av klimagasser
fra forbrenning av avfall. Forslaget vil etter rådets mening, medføre nye byrder for
næringslivet. Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets merknader, før
oppdatert forslag til uttalelse sendes til alle i rådet. Sekretariatet ber om
overleveringsmøte.

54/2020 Høring – Rapportering om aktivitets- og posisjonsdata fra alle
fartøy under 15 meter, samt noen endringer for fartøy over 15 meter
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. I sin vurdering la
Regelrådet blant annet vekt på at det er et godt utarbeidet høringsnotat der
problembeskrivelsen er god og at tiltakene som utredes er relevante og tar hensyn til
næringslivet. Flere av tiltakene er kostnadsberegnet, noe som styrker utredningen.
Regelrådet finner det er positivt at direktoratet både har vært i kontakt med
leverandører av rapporteringsutstyr for å kartlegge hvilke muligheter som finnes, og
at direktoratet har foreslått en rapporteringsløsning som følger "bare en gang"prinsippet. Rådet vil allikevel bemerke at konkurranseeffekter av forslaget kunne
vært utredet og at dette ville styrket beslutningsgrunnlaget. Direktoratet kunne også
gått lenger i å anbefale hvilke tiltak de mener er best egnet for å nå målene ut fra en
kostnad-nytte tilnærming, og at myndighetenes behov for data med fordel kunne
vært vurdert opp mot byrdene for næringslivet som følge av forslaget. Sekretariatet
gjør noen mindre justeringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag
til uttalelse sendes til rådsleder.

55/2020 Høring – Forslag til lovendringer og forskrifter om ulovlig
handel med tobakksvarer
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori gul. I sin vurdering la Regelrådet
blant annet vekt på at regelverksprosessen knyttet til ulovlig handel med
tobakksvarer har pågått over flere år, og at de hadde forventet at departementet ville
komme med beregninger av de økonomiske og administrative virkningene for de

berørte i forbindelse med denne forskriftshøringen, da det er signalisert i tidligere
dokumenter. Rådet kan ikke se at det er gjort beregninger av de samlede
økonomiske og administrative virkningene for berørt næringsliv, men vil gi ros for at
nasjonale valg som følger av forordningene fra EU er tydelig diskutert og at
departementet har sett hen til gjennomføring i andre land som grunnlag for forslaget
om gjennomføringen i Norge. Videre vil Regelrådet oppfordre departementet til å ha
tett dialog med det berørte næringslivet for å finne frem til hensiktsmessige
overgangsordninger som likevel ivaretar regelverkets formål, samtidig som de
understreker at dersom det offentlige ikke gjør sin del av de nødvendige aktivitetene
for å redusere ulovlig handel med tobakk, kan regelkostnadene som bæres av
næringsaktørene som er lovlydige bli en uforholdsmessig byrde for dem.
Sekretariatet kan sende ut forslag til uttalelse slik det foreligger uten endringer.

56/2020

Høring – Forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori gul. I sin vurdering la Regelrådet
vekt på at det er positivt at Finansdepartementet har vurdert to forskjellige modeller
for standardisert kompensasjon, og at de har drøftet om regulering i forskrift er
nødvendig for enkelte problemstillinger. Noen konsekvenser for næringslivet
fremkommer stedvis i utredningen som en del av beskrivelsen av de nye
bestemmelsene, men rådet mener høringsnotatet mangler en samlet og oversiktlig
vurdering av konsekvensene for næringslivet som følger av forslagene, samt
tallfesting. Regelrådet savner en beskrivelse av nullalternativet, og stiller spørsmål
om hva som er begrunnelsen for at departementet ikke har gitt overgangsregler.
Departementet burde også drøftet om de skulle bidratt i arbeidet med en
informasjonshub, men får ros for å ha trukket inn berørte parter, både tidlig og
underveis i arbeidet. Sekretariatet gjør noen mindre justeringer i tråd med
Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til uttalelse sendes til alle i rådet.

57/2020

Høring – Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og vedtok
ordinært høringssvar.

Vedtak:
Regelrådet besluttet å avgi ordinært høringssvar i saken. Svaret sendes til
departementet med kopi til SSB. Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets
merknader, og tar kontakt med rådsleder dersom noe må avklares.

Annen saksbehandling:

58/2020

Gjennomgang av høringssaker relatert til covid-19

Sekretariatet presenterte saken, Regelrådet diskuterte funnene og kom med innspill
til videre oppfølging.
Vedtak:
Regelrådet diskuterte funnene og ba sekretariatet om at resultatene følges opp.
Sekretariatet produserer en fagartikkel til nettsiden og en kronikk i kortversjon som
kan sendes inn til pressen.

59/2020

Nettverkssamling med næringslivsorganisasjonene

Sekretariatet innledet kort om de tenkte rammene rundt nettverkssamlingen.
Regelrådet diskuterte og kom med innspill til videre prosess.
Vedtak:
Regelrådet har diskutert og gitt innspill. Sekretariatet planlegger saken i tråd med
innspillene.

60/2020

Utvelgelse av saker til uttalelse

Regelrådet diskuterte aktuelle saker som er på høring, sekretariatet ettersender en
liste over aktuelle saker, og rådet gir en tilbakemelding på denne.
Vedtak:
Sekretariatet ettersender en liste til rådet over aktuelle saker som er på høring. Før
neste møte i Regelrådet sendes listen sammen med utsendelse av sakspapirene et
par dager før møtet.

61/2020

Prioriteringer

Regelrådet diskuterte aktuelle saker som er på høring, sekretariatet ettersender en
liste over aktuelle saker, og rådet gir en tilbakemelding på denne.
Vedtak:
Sekretariatet sender en liste til rådet over saker som er på høring, et par dager før
møtet. Rådet diskuterer prioriteringer i møtet og gir 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.

62/2020

Avslutning og neste møte

Neste møte avholdes 26. august i Hønefoss eller via Skype/Teams. Vi oppdaterer
oss på covid-19 situasjonen før endelig bestemmelse.

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK

06.07.2020
--------------------Sandra Riise
Leder av Regelrådet

