
 

PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 21. april – kl. 09.30 – 13.30 

Sted, adresse: 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 30/2020) 
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:  

25/2020, 27/2020 – 35/2020  
Alle sakspapirer var sendt ut 14. april  

 

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».  

25/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokoll fra forrige møte ble godkjent etter et par mindre justeringer.  

 



Sak 26/2020 er benyttet i et møte for behandling av nye vedtekter og 

kunne derfor ikke benyttes i denne dagsorden/protokollen. 

 

27/2020 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 

28/2020 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, nettside, planlagte møter og annet, herunder at rådsleder Riise 

og rådsmedlem Strandenes nå er reoppnevnt for 4 nye år. Det ble også orientert om 

prosessen for behandling av nye vedtekter for Regelrådet, og status per i dag. Rådet 

planlegger en revisjon av strategien denne våren, og det blir mest sannsynlig 

gjennomført en evaluering av Regelrådet, høsten 2020. Rådsleder ønsker å få 

gjennomført nettverksmøte med næringsorganisasjonene i siste halvdel av 

november dersom det lar seg gjøre, jfr. covid-19 pandemien. Rådet diskuterte også 

formannskapet i RWE i 2021, og om det er mulighet for at Tyskland ønsker å ha det 

et år til.  

Vedtak:  

Rådet drøftet revisjon av strategien, diskuterte nye vedtekter og formannskapet i 

RWE 2021. Øvrig informasjon om referatsaker og nytt fra sekretariatet ble tatt til 

orientering.  

 

29/2020 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Rådsmedlem Øystein Moan er inhabil i sak 30/2020 om kildeskatt på renter og 

royalty og deltok ikke i behandlingen av saken. Rådet var beslutningsdyktig i alle 

saker som skulle behandles i møtet. 

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

30/2020 Høring – Forslag til kildeskatt på renter og royalty m.v.   

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse. 

 

 

  



Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. I sin vurdering bemerket 

Regelrådet blant annet at det er positivt at departementet har vurdert flere måter å 

utforme kildeskatten på, at departementet har sett hen til praksis i en rekke andre 

land og gjort rede for EØS-rettslige forpliktelser og konsekvenser av disse. 

Regelrådet mener også at høringsnotatet har svakheter i beskrivelsen av berørt 

næringsliv, og videre de direkte og indirekte virkningene for næringslivet i Norge. 

Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag 

til uttalelse sendes til alle i rådet, med unntak av Øystein som er inhabil. 

 

31/2020 Høring – Forslag til endringer i utformingen av nettleien  

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse. 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. Regelrådet mener forslaget 

er tilstrekkelig utredet, men har noen kommentarer til tiltak som kunne forbedret 

høringsnotatet ytterligere. Virkninger for næringslivet virker tilfredsstillende kvalitativt 

beskrevet, utredningen inneholder flere analyser og eksempler på 

kostnadsvirkninger og det er positivt at RME har beskrevet virkningene for flere 

forskjellige grupper av berørte og sammenlignet med andre land. Berørt næringsliv 

er beskrevet, men kunne vært beskrevet nærmere, blant annet med tall og for små 

og store næringskunder. Regelrådet skulle gjerne sett at økonomiske og praktiske 

konsekvenser ved investeringer i smart teknologi var utredet eller at det var vist noen 

eksempler på kostnader, men anser det som svært positivt at RME foreslår lange 

overgangsperioder slik at både nettselskap og strømkunde får tid til å omstille seg. 

Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag 

til uttalelse sendes til hele rådet. 

 

32/2020 Høring – Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)   
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 mål og problembeskrivelse kommer godt frem, og mener det 

er vurdert flere underalternativer og at næringen er beskrevet. Rådet synes det er 

positivt at det gjennomgående i høringsnotatet er presentert nytte- og 

kostnadsvirkninger, men at virkningene kunne vært grundigere og konklusjonene de 

leder til, tydeligere presentert. Forslagene oppfattes om klart inngripende for berørt 



næringsliv og effektene av forslaget burde derfor vært grundigere vurdert og bedre 

tallfestet. Regelrådet påpeker også at noen av de konkrete reglene som foreslås ikke 

er teknologinøytrale i og med at de peker på konkrete håndgrep og arbeidsprosesser 

snarere enn hva man ønsker å oppnå. Sekretariatet gjør endringer i tråd med 

Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til uttalelse sendes til alle i rådet. 

 

33/2020 Høring – Forsvarlig byggkvalitet – rapport fra 

Byggkvalitetutvalget – forslag om endringer i plan- og bygningsloven  

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok å sende brev. 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å sende et brev i saken. I sin vurdering la Regelrådet blant 

annet vekt på at Byggkvalitetutvalget har levert en faglig grundig rapport med en 

grundig beskrivelse av berørt næringsliv. Mandatet og utvalgets rapport gir videre 

samlet sett en god beskrivelse av problemet og målet med forslaget. Regelrådet 

mener at utvalgets rapport er et svært godt utgangspunkt for en videre prosess, men 

at utredningen har svakheter fordi rapporten alene ikke kan anses som et fullstendig 

beslutningsgrunnlag for å kunne vedta lov- og forskriftsendringer. Rådet mener det 

gjenstår en del avklaringer og innholdsmessige presiseringer, i tillegg til konkrete lov- 

og forskriftsendringer. Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets 

merknader, før oppdatert forslag til brev sendes til alle i rådet. 

 
Annen saksbehandling: 

34/2020 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 ettersender en liste til rådet over aktuelle saker som er på høring. 

 

35/2020 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 27. mai 2020 per Skype som følge av covid-19 pandemien. 

 

 
  



PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
 
 
04.05.2020 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


