
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 15. desember 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 (deltok i behandling av 
sakene 99/2020-107/2020) 
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 

Førstekonsulent Merete Grøtt Grinde 

Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen 

 

Andre: 
 

Behandlet saker fra og 
med til og med:  

99/2020 – 111/2020. 
Alle sakspapirer var sendt ut 2. og 8. desember  

 

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».  

 

100/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

101/2020 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



102/2020 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet, herunder møte med SSB, møter i 

OECD og RWE, status for leiekontrakt som går ut våren 2021, referat fra møter i 

«Better Regulation Network» samt referat fra etatsstyringsmøte som ble gjennomført 

den 13. november.  

Vedtak:  

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

sekretariatet ettersende referat fra møte med SSB og oppsummeringsnotat fra 

møtene i «Better Regulation Network».  

103/2020 OECD RPC  
Sekretariatet presenterte hovedinnholdet fra møtet. 

Vedtak:  

Rådet tok informasjonen til etterretning. 

104/2020 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Regelrådet diskuterte Sandra Riises habilitet i sak 99/2020, og kom fram til at hun 

ikke er inhabil. Siri avstod fra behandlingen av sak 105/2020 og 107/2020. Rådet var 

allikevel beslutningsdyktig i sakene som skulle behandles. 

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

99/2020 Høring – Avgift på produksjon av fisk  

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 vekt på at forslaget har vært gjenstand for en grundig utredningsprosess. 

Først gjennom NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet, og deretter fulgt 

opp i Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Prop.1 LS (2020-2021) Skatter, 

avgift og toll 2021. Rådet vurderer imidlertid at det er enkelte svakheter i utredningen 

av virkningene av det konkrete avgiftsforslaget. Det er positivt at Skattedirektoratet 

har gjennomført et arbeid for å få innsikt i bransjen og hvilke utfordringer de ser med 

den foreslåtte avgiften, og at det legges til rette for utstrakt deling og gjenbruk av 

data mellom Fiskeridirektoratet og Skatteetaten. Dette gir grunn til å tro at de 

administrative byrdene ved å følge reglene vil bli begrenset. I lys av at avgiften og 



avgiftsnivået er bestemt i stortingsvedtaket mener Regelrådet at målene kan oppnås 

til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. Saken sendes inn uten nærmere 

behandling i rådet.   

 

105/2020 Høring – Gjennomføring av bankpakken  

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse. 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. Arbeidsgruppen har levert 

en grundig utredning. Målsetningene med EUs krisehåndterings- og 

kapitalkravsregelverk kommer godt frem, men arbeidsgruppen kunne sagt noe mer 

om erfaringene med regelverket så langt. Både i EU og Norge, og bakgrunnen for at 

det gjøres endringer i regelverkene. Det er en styrke ved utredningen at 

arbeidsgruppen gjennomgående har gjort rede for det nasjonale handlingsrommet. 

Regelrådet mener at det i for liten grad utredet alternativer innenfor det nasjonale 

handlingsrommet. Arbeidsgruppen skriver at det hadde vært ønskelig å vurdere og 

beregne effekten av de foreslåtte tiltakene, men at arbeidsgruppen ikke har hatt tid til 

å gjøre dette. Regelrådet er enige med arbeidsgruppen i at det hadde vært en fordel 

å legge fram slike beregninger. Regelrådet mener likevel at utredningen gir et 

tilstrekkelig beslutningsgrunnlag sett i forhold til omfanget av virkninger, jfr. 

utredningsinstruksens punkt 2-2 Omfang og grundighet. Rådet mener det er behov 

for god veiledning for en vellykket gjennomføring. Veiledning kan også være viktig 

for at virksomhetene skal praktisere regelverket tilnærmet likt. Sekretariatet gjør 

noen mindre justeringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til 

uttalelse sendes inn. Pressemelding vurderes. Siri Pettersen Strandenes deltok ikke 

i behandlingen da hun erklærte seg inhabil i saken. 

 

106/2020 Høring – Ny gruppeinndeling i Kystflåten  

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 Nærings- og fiskeridepartementet har sendt et godt utredet 

forslag til overgangsordning for kystflåten på høring. Departementet gir en god 

beskrivelse av dagens situasjon og presenterer relevante alternativer for å oppnå 

målene. Kystflåtens sammensetning og virkemåte er bra beskrevet. Regelrådet 

skulle gjerne sett at det var gjort et anslag av kostnadene som fartøy og rederier 

møter som følge av forslaget. På denne måten kunne beslutningstakerne fått et 

bedre innblikk i hvordan næringslivet vil bli påvirket av forslaget. Høringsnotatet 

hadde vært ytterligere styrket dersom konkurranseeffekten som følge av forslagene 



hadde blitt nærmere drøftet. Det samme gjelder forutsetningene for en vellykket 

gjennomføring av overgangsperioden slik at overgangen til ny gruppeinndeling 

kunne bli så smidig som mulig. Regelrådet hadde ingen endringer, og saken sendes 

inn som den står.  

 

107/2020 Høring – Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft   
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. Denne saken gjelder 

innføring av to EU-forordninger der norske myndigheter har lite nasjonalt 

handlingsrom. Det er likevel viktig å belyse problemet som skal løses med 

reguleringen og hvilke kostnads- og nyttevirkninger reguleringen vil ha. Rådet 

påpeker også at utredningsinstruksen krever at høringer skal være åpne for innspill 

fra alle, og at høringsnotatet derfor må være forståelig og utfyllende nok til at alle kan 

gi høringsinnspill. Høringsnotatet i denne saken er for knapt i forhold til forslagenes 

omfang og mulige betydning. Det er ikke redegjort grundig nok for gjeldende norsk 

regelverk og praksis. Næringslivet som berøres er ikke tilstrekkelig beskrevet og 

virkningene for næringslivet er kun overordnet kvalitativt skissert. Lovens 

virkeområde fremstår som uklart. Regelrådet tilråder derfor at beslutningsgrunnlaget 

i saken utvides og bearbeides før det sendes til Stortinget. Sekretariatet gjør 

endringer i tråd med Regelrådets merknader før oppdatert forslag sendes til alle i 

rådet. Sekretariatet ber om overleveringsmøte, og vurderer media i samråd med 

rådsleder etter avholdt overleveringsmøte. Siri Pettersen Strandenes deltok ikke i 

behandlingen da hun erklærte seg inhabil i saken. 

 

108/2020 Høring – Forslag til endringer i klimakvoteforskriften  

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 Miljødirektoratet gjør grundig rede for problem og mål med 

utredningen. De positive og negative virkningene av forslaget er drøftet i 

høringsnotatet, men beskrivelsen av virkninger og berørt næringsliv kunne vært 

grundigere. Regelrådet savner for eksempel mer informasjon om når og hvor ofte 

hvert enkelt gebyr vil bli belastet virksomhetene, slik at det er mulig å få oversikt over 

den totale gebyrbelastningen per år. Rådet mener det er positivt at gebyrordningen 

legger til rette for en mer rettferdig fordeling av kostnadene. Det er imidlertid en 

utfordring at det kan oppstå usikkerhet hos søker med hensyn til gebyrnivået. Det er 



avgjørende at søker får informasjon om gebyrnivået på forhånd, og at 

Miljødirektoratet gir veiledning med sikte på å få ned saksbehandlingstiden og 

dermed også gebyrkostnaden for søker. Miljødirektoratet kunne vurdert om 

forhåndsvalg av gebyrsats bør være bindende for direktoratet. Regelrådet stiller 

også spørsmål ved om klimakvoteloven § 11 andre ledd kan benyttes som hjemmel 

for en forskriftsbestemmelse om opplysningsplikt. Videre burde Miljødirektoratet 

utredet virkningen av å utvide opplysningsplikten til å omfatte alle kontohavere i 

kvoteregisteret. Sekretariatet innarbeider Regelrådets innspill før oppdatert forslag til 

uttalelse sendes til rådsleder for godkjenning.  

 

Annen saksbehandling: 

109/2020 FNs bærekraftmål – formulering i tildelingsbrevet  
Regelrådet diskuterte aktuelle problemstillinger knyttet til EUs bærekraftmål, eget 

mandat og formulering i tildelingsbrev for 2021.    

Vedtak:  

Rådet diskuterte EUs bærekraftmål i møtet og ga sine innspill til sekretariatet. 

Sekretariatsleder og rådsleder utarbeider et utkast til en henvendelse som sendes til 

departementet.  

110/2020 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 fortsetter sekretariatet kartleggingsarbeidet og vurderer saker som 

kommer. Sekretariatet sender deretter forslag til saker for uttalelse til rådet for 

godkjenning.  

111/2020 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 27. januar 2021 på Teams.  
 

 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
 
12.01.2021 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


