
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 4. november 2020 – kl. 09.30 – 13.00 

Sted, adresse: Teams 

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Joar Grimsbu 
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes 
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen 
Rådsmedlem Øystein Moan 
 

Forfall:  Varamedlem Gry Agnete Alsos 

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:  

89/2020 – 98/2020. 
Alle sakspapirer var sendt ut 28. oktober  

 

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».  

 

89/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

90/2020 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



91/2020 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet, herunder møte med NFD, møte med 

Buskerud Høyres stortingsrepresentanter, møte med SSB, status for leiekontrakt 

som går ut våren 2021, referat fra RWE board-meeting og «Conference of Better 

Regulation» samt innhold til diskusjon i etatsstyringsmøte den 13. november. Rådet 

diskuterte hvorvidt prosjekt Akson berører vårt mandat. 

Vedtak:  

Informasjon om referatsaker og nytt fra sekretariatet ble tatt til orientering. Rådet ba 

sekretariatet vurdere Akson-saken i etterkant av møtet og gi rådet sin vurdering. 

 

92/2020 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Ingen inhabilitet, og rådet var dermed beslutningsdyktig i sakene som skulle 

behandles i møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

93/2020 Høring – Forslag til nye og endrede grenseverdier og 

anmerkninger i forskrift om tiltaks- og grenseverdier    

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 forslaget har bakgrunn i et EU-direktiv. Regelrådet 

vurderte at virkningene for næringslivet kunne vært forsøkt utredet nærmere og at 

virkninger burde vært forsøkt tallfestet, men at det ikke nødvendigvis er tilgjengelig 

data for en fullstendig tallfesting. Rådet konkluderte med at forslaget i hovedsak 

likevel tilfredsstiller de kravene utredningsinstruksen stiller. Sekretariatet gjør 

endringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til uttalelse 

sendes til alle i rådet. 

 

94/2020 Høring – Regulering av fangst av kongekrabbe i 2021  

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse. 

Vedtak:  



Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. Forslagene til reguleringer 

består både av videreføringer av hovedtrekkene i dagens regelverk, og forslag til nye 

regler. Forslagene til nye reguleringer er blant annet høyere krav til omsetning av 

annen fisk ved tildeling av kongekrabbekvote og forbud mot mobile kjøpestasjoner 

for kongekrabbe. Regelrådet mener at spesielt forslagene til de nye reguleringene 

ikke er tilstrekkelig utredet slik det fremstår utfra høringsnotatet. Utredning av 

alternative tiltak er sparsomt omtalt, kostnads- og nyttevirkninger av tiltakene er ikke 

vurdert grundig, og at det er usikkerhet knyttet til om tiltakene vil nå målene. Et 

eventuelt forbud mot mobile kjøpestasjoner er et inngripende virkemiddel som må 

være godt utredet før det innføres. Etter Regelrådets vurdering burde direktoratet 

vurdert alternative løsninger for å oppnå målene med reguleringen, og vurderer at 

det er usikkerhet knyttet til om forslaget til forbud er utformet slik at målene oppnås til 

en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Regelrådet mener avveiningene som er 

gjort i forbindelse med utformingen til opptrappingen av omsetningskravet kunne 

vært drøftet nærmere, og at en grundigere begrunnelse for valg av utforming av 

tiltaket kunne gitt et bedre grunnlag for å si noe om måloppnåelse. Sekretariatet gjør 

endringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til uttalelse 

sendes til alle i rådet. Sekretariatet ber om overleveringsmøte. 

 

95/2020 Høring – Forskrift om energikartlegging i store foretak 

(energikartleggingsforskriften)  

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 Olje- og energidepartementet sender et 

tilstrekkelig utredet forslag på høring. De seks spørsmålene i utredningsinstruksen er 

langt på vei besvart, kostnads- og nyttevirkninger er utredet og det er foreslått en 

forholdsvis enkel definisjon av store foretak. Regelrådet har også merket seg at det 

kun er minimumskriteriene i direktivet som foreslås innført. Videre synes Rådet det 

er positivt at departementet vurderer å endre til en enklere definisjon av store 

foretak. Ved vurderingen av om grensen for store foretak skal settes ved 5 GWh eller 

10 GWh i årlig forbruk, mener vi det hadde vært nyttig å se hva slags type næringsliv 

som blir berørt ved å senke terskelen. Departementet burde derfor ha presisert om 

grensen på 5 GWh gjelder all type energi eller bare elektrisk energi. Rådet ber også 

om at departementet vurderer størrelsen av nytten ved å velge terskel på 5 GWh 

fremfor 10GWh, og vurdere det opp mot den økte kostnaden for næringslivet ved 

valg av 5 GWh fremfor 10 GWh når terskel skal fastsettes. Sekretariatet gjør 

endringer i tråd med Regelrådets merknader før oppdatert forslag sendes til 

rådsleder Sandra Riise og rådsmedlem Just Hjalmar Johansen for godkjenning. 



96/2020 Høring – Forskrift om retningslinjer og rapport om 

godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskap   
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. Regelrådet vurderte at 

virkningene for næringslivet er kvalitativt beskrevet i forbindelse med de enkelte 

forslagene i høringsnotatet, og at høringsnotatet samlet sett gir et godt inntrykk av 

virkningene for næringslivet. Rådet mener departementet likevel kunne beregnet 

kostnadsvirkningene for næringslivet, men finner det positivt at departementet har 

vurdert tidspunktet for ikrafttredelse og behovet for overgangsregler med henblikk på 

næringslivets behov. Det er også positivt at departementet bruker høringsinnspillene 

som kom i forbindelse med høringen av lovhjemmelen aktivt i utredningen. Etter 

Regelrådets vurdering kan utarbeidelse av retningslinjer og lønnsrapport være en 

tid- og ressurskrevende øvelse for selskapene, så det er positivt at departementet gir 

veiledning om hvordan konkrete problemstillinger kan løses, og at det gis 

informasjon om aktuell og relevant veiledning. Sekretariatet sender inn høringssvaret 

uten videre justeringer.  

 

Annen saksbehandling: 

97/2020 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.  

98/2020 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 15. desember på Teams.  
 

 

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
 
 
11.11.2020 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


