
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 27. januar 2021 – kl. 09.30 – 13.30 

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 1/2021-9/2021) 
Varamedlem Gry Agnete Alsos 
 

Forfall:   

Til stede fra 
Sekretariatet for 
Regelrådet:  

Sekretariatsleder Dag Aarnes 

Fagdirektør Maria Rosenberg 

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:  

1/2021 – 14/2021. 
Alle sakspapirer var sendt ut 20. januar  

 

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».  

 

1/2021 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

 

2/2021 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   



Dagsorden ble godkjent. 

 

3/2021 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøte med Finansdepartementet, planlagte møter og annet, herunder 

telefonsamtale med Hans-Jørgen Blomseth i Forenklingsprosjektet, workshopen 

som ble holdt av RWE sammen med OECD, NHO Årskonferanse der rådsmedlem 

Gry Agnete Alsos holdt et innlegg, samt møte som er planlagt i Regelrådet den 18. 

februar og status lokaler.  

Vedtak:  

Informasjon om referatsaker og nytt fra sekretariatet ble tatt til etterretning. Det 

konkluderes i saken når Kartverket har gitt sin tilbakemelding.  

 

4/2021 Kartlegging av covid-19 saker fra 2020  
Sekretariatet presenterte hovedinnholdet fra prosjektet. 

Vedtak:  

Rådet tok informasjonen til etterretning, og sekretariatet tar innspillene fra rådet med 

i sitt videre arbeid. 

 

5/2021 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Ingen ble erklært inhabile i sakene som skulle behandles på møte 

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

6/2021 Høring – Ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere  

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 hva man ønsker å oppnå med direktivet er tilstrekkelig 

redegjort for. Virkninger for næringslivet er tilfredsstillende beskrevet i 

høringsnotatet, og departementet viser til økonomiske beregninger som er gjort av 



forslaget for markedet i EU. Regelrådet stiller spørsmål til om beregningene det er 

vist til gjelder for et større virkeområde enn det digitalytelsesloven skal gjelde for.  

Rådet har forståelse for at det kan være vanskelig å beskrive berørt næringsliv i 

denne saken, men mener det likevel hadde vært nyttig med en noe mer utfyllende 

beskrivelse av berørte, og flere eksempler på digitale ytelser som blir omfattet av 

forslaget til ny lov. Det kan være vanskelig for virksomheter som har produkter som 

ligger i ytterkant av lovens virkeområde å forstå om digitalytelsesloven kommer til 

anvendelse eller ikke. Det er positivt at departementet har en grundig vurdering av 

hver enkelt bestemmelse, hvor de også viser til direktivets bestemmelser og annen 

nasjonal regulering av tilgrensede områder. Det nasjonale handlingsrommet er langt 

på vei redegjort for, og rådet mener departementet kunne gjort mer for å avklare 

uklarheter i bestemmelsene i direktivet før høringsforslaget ble sendt ut. 

Sekretariatet sender inn saken og publiserer på nettsiden.      

 

7/2021 Høring – Gjennomføring av moderniseringsdirektivet  

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse. 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori gul. Bakgrunnen for at EU gjør 

endringer i forbrukervernreglene, og målsetningen med endringene, kommer godt 

frem i utredningen. Regelrådet mener det er positivt at departementet har supplert 

med informasjon om problemenes omfang i Norge der dette er relevant. 

Departementet har gitt en grundig beskrivelse av direktivet og hvordan dette er tenkt 

gjennomført i norsk rett. Det er positivt at departementet har belyst det nasjonale 

handlingsrommet, og at det er utredet alternative forslag der det er nasjonalt 

handlingsrom. Gitt sakens omfang er det uheldig at utredningen ikke gir en mer 

presis beskrivelse av berørt næringsliv. Utredningen av virkninger for næringslivet er 

relativt overordnet og uten tallfesting. Rådet mener derfor at utredningen har enkelte 

svakheter. Forslagene til endringer følger i stor grad av EU-direktivet, noe som gir 

begrenset nasjonalt handlingsrom. Regelrådet mener imidlertid at bruken av det 

nasjonale handlingsrommet er godt begrunnet. Videre er det positivt at enkelte 

forutsetninger for en vellykket gjennomføring er vurdert, og det er viktig for en 

vellykket gjennomføring at næringslivet får informasjon om hvordan regelverket skal 

etterleves og tolkes. Sekretariatet sender inn saken og publiserer på nettsiden. 

 

8/2021 Høring – Årsrapport – innhold og oppsett  

Sekretariatet orienterte om saken. Regelrådet diskuterte saken og kom med innspill.  
 

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning og anmodet sekretariatet om å fornye 

bildene av rådet i årsrapporten for 2020. 



9/2021 Høring – Om krav til vekterutdanning for ansatte ved 

alarmselskaper som ikke foretar utrykning   
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori gul. Regelrådet mener det er 

positivt at departementet tar opp spørsmålet om disse reglene representerer 

unødvendige byrder for næringslivet. Det er også positivt at departementet har 

vurdert hensynet til små virksomheter, presentert flere alternative tiltak, forsøkt 

tallfestet noe av nyttevirkningene og tatt med synspunktene fra næringslivet i 

høringsnotatet. Etter Regelrådets vurdering er det vanskelig å se av høringsnotatet 

hvor store endringene vil bli i praksis, og det er en svakhet at det ikke er anbefalt ett 

tiltak. Departementet kunne drøftet virkningene for næringslivet mer inngående, og 

blant annet vurdert hvordan muligheten for å rekruttere stabile og kompetente 

medarbeidere påvirkes. Med en noe mer detaljert utredning ville det trolig vært 

enklere for departementet å anbefale ett av tiltakene som legges frem. Sekretariatet 

innarbeider rådets innspill, før oppdatert forslag til uttalelse sendes til hele rådet for 

godkjenning.  

 

10/2021 Høring – Forslag om å etablere en godkjenningsordning for 

bilvask, dekkskift og dekklagring  

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 problemstillingen og målet med forslaget er grundig utredet og 

beskrevet i høringsnotatet, gjennom bruk av informasjon fra Arbeidstilsynets 

tilsynspraksis, treparts bransjeprogram for bilbransjen og Samfunnsøkonomisk 

analyses rapport «Kartlegging av arbeidsforhold i bilbransjen» utarbeidet på oppdrag 

fra Arbeidstilsynet og bransjeprogrammet. Høringsnotatet gir en grundig og ryddig 

beskrivelse av forslaget, særlig når det gjelder beskrivelsen av berørt næringsliv og 

utredningen av virkninger. Regelrådet mener imidlertid at departementet burde 

utredet alternative tiltak, og henvist og gjenbrukt mer av rapporten om 

arbeidsforholdene i bilbransjen som blant annet inneholder en vurdering av 

alternative tiltak. Videre mener rådet at det burde vært mulig å beregne kostnadene 

for næringslivet ved å oppfylle forslaget, men finner det samtidig positivt at 

næringslivsorganisasjonene er involvert i arbeidet med å løse utfordringen i 

bransjen. Kostnadene ved gjennomføring ser ut til å være relativt begrensede, men 

det kan stilles spørsmål ved om godkjenningsordningen vil løse problemene i 

bransjen. Regelrådet mener på denne bakgrunn at det er enkelte svakheter knyttet til 



implementeringen, og det er derfor usikkert om målene kan oppnås til en relativt sett 

lav kostnad for næringslivet i denne saken. Sekretariatet innarbeider rådets innspill 

før oppdatert forslag til uttalelse sendes til hele rådet for godkjenning.  

 

11/2021 Høring – Utkast til lov om endringer i lov om miljøvern på 

Svalbard 15. juni 2001 nr. 79  

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 en grundig utredning, og at ved hjelp av 

rapporten fra DNV GL gir høringsnotatet et godt bilde av mulige konsekvenser for 

næringslivet. Både tallfestingen av antall skip som berøres av tiltaket og anslagene 

på hva forslaget kan bety for lokalt næringsliv på Svalbard, er viktige i en slik 

sammenheng. Departementet kunne gjort utredningen bedre ved å få klarere frem 

hva de mener om kostnadene DNV GL har beregnet. Regelrådet skulle også gjerne 

sett en vurdering av alternative tiltak. Forbud er den strengeste reguleringsformen, 

og det kan gi store ringvirkninger for mange ulike typer bedrifter og bransjer. 

Utredningen hadde vært styrket om departementet også hadde vurdert om det var 

alternativer til forbud som kunne oppfylle de samme målene. Sekretariatet 

innarbeider rådets innspill før oppdatert forslag til uttalelse sendes til rådsleder for 

godkjenning.  

 

Annen saksbehandling: 

12/2021 Budsjett 2021  
Sekretariatet presenterte forslag til budsjett for 2021, og Regelrådet kom med innspill 

og kommentarer.  

Vedtak:  

Rådet vedtok budsjett for 2021 med de endringene som ble spilt inn.  

13/2021 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.  

 

14/2021 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 18. februar 2021 på Teams.  
 

 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
 
04.02.2021 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


