
 

PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 27. mai 2020 – kl. 09.30 – 14.30 

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 38/2020 – 44/2020) 
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:  

36/2020 – 47/2020  
Alle sakspapirer var sendt ut 20. mai  

 

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».  

36/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

 

 



37/2020 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 

 

38/2020 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, nettside, planlagte møter og annet, herunder status på nye 

vedtekter, dialog med departementet, revisjon av strategi og møteprogram 

Vedtak:  

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

39/2020 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Rådsmedlem Øystein Moan er inhabil i sak 40/2020 om inkassoloven og deltok ikke i 

behandlingen av saken. Rådet var beslutningsdyktig i alle saker som skulle 

behandles i møtet. 

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

40/2020 Høring – Gjennomgåelse av nærmere angitte 

problemstillinger om inkassoloven   

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 problem og mål er godt beskrevet, at det som følge av 

dissenser er utredet alternative løsninger og at det for enkelte av forslagene er gjort 

rede for tilsvarende reguleringer i andre land og bransjer. Forslaget får store 

virkninger for inkassobransjen, og det er positivt at virkningene er tallfestet, men 

arbeidsgruppen kunne med fordel vist hvordan virkningene er beregnet og hvilke 

forutsetninger som er lagt til grunn. Regelrådet mener også at utredningen av 

konkurransevirkninger og særlige virkninger for små aktører i bransjen kunne vært 

grundigere. Det burde også vært gjennomført en full økonomisk analyse slik at 

virkningene for øvrig næringsliv og nytten for samfunnet for øvrig hadde blitt belyst. 

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

til uttalelse sendes til alle i rådet. Sekretariatet ber om overleveringsmøte. 



41/2020 Høring – Endring i produktforskriften (forbud mot enkelte 

produkter laget av plast)  

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 Miljødirektoratet i høringsnotatet har presentert 

problem og mål på en god måte og at det er positivt at berørt næringsliv er 

identifisert, men at næringslivet kunne vært beskrevet grundigere. Videre finner 

Regelrådet at både nytte- og kostnadsvirkninger er utredet, at virkningene for 

sluttbrukere er tallfestet og verdsatt, men at omstillingskostnadene kunne vært 

utredet noe nærmere og stiller spørsmål til om Miljødirektoratet undervurderer 

merkostnaden ved forbudet mot okso-nedbrytbar plast. Sekretariatet gjør noen 

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

uttalelse sendes til rådsleder. 

 

Annen saksbehandling: 

42/2020 EØS-notat   
Sekretariatet presenterte saken, status og videre prosess. Regelrådet kom med 
innspill i saken og til veien videre.   
 

Vedtak:  
 

Regelrådet tar informasjonen til etterretning. Sekretariatet følger opp det som ble 

diskutert.  

 
Behandling av forslag til uttalelser: 

43/2020 Høring – Forslag til endringer i gjennomføring- og 

byggesakdelen av plan- og bygningsloven – Regler om håndtering av 

overvann  
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 departementet har vurdert virkningene av tiltakene 

grundig, og høringsnotatet besvarer de seks minimumsspørsmålene i 

utredningsinstruksen. Rådet synes det er positivt at det i utformingen av regelverket 

er lagt til rette for at kommunene kan velge de tiltakene som er best egnet i hvert 

tilfelle, samtidig vil måloppnåelse avhenge av hvordan kommunene løser 



problemene lokalt. Regelrådet stiller spørsmål til om departementet kunne foreslått 

ytterligere tiltak for å sikre at det ikke blir urimelige utslag for enkeltbedrifter. Det 

kunne også vært nærmere vurdert om det er behov for særskilte tiltak for å veilede 

næringslivet om muligheter for såkalte blå-grønne løsninger. Sekretariatet gjør 

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

sendes til rådsleder.  

 

44/2020 Høring – Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil  
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 
vedtok uttalelse.  
 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. I sin vurdering la Regelrådet 

vekt på at Statens vegvesen i høringsnotatet har konkludert med at det ikke er produsenter 

i Norge som berøres av bestemmelsene. Konsekvensene for næringslivet er derfor heller 

ikke utredet. Denne konklusjonen er Regelrådet uenig i. Det finnes en rekke produsenter av 

tilhengere i Norge, både til bil og lastebil. Det finnes også bedrifter som bygger om eller lager 

spesialtilpassede kjøretøy, og bedrifter som produserer deler eller utstyr til bil- eller 

tilhengerproduksjon. Det vil først og fremst være innføring av en markedstilsynsmyndighet 

som kan føre til nye byrder for næringslivet. Det ser ut til at det er en del som ikke er klart 

rundt denne ordningen. Ulik begrepsbruk i uoffisiell oversettelse av forordningen, 

høringsnotat og forslag til forskrift gjør det vanskeligere enn det burde ha vært å forstå hvilke 

konsekvenser ordningen med markedstilsyn/overvåkning vil få for næringslivet i Norge. 

Regelrådet savner også definisjoner eller bedre forklaring på de ulike begrepene Statens 

vegvesen bruker i høringsnotatet. Sekretariatet sender uttalelsen rett ut på 

forhåndsvarsel uten ytterligere justeringer. Sekretariatet ber om overleveringsmøte. 

 

Annen saksbehandling: 

45/2020 Strategi 
Sekretariatet innledet kort om nåværende strategi og nye vedtekter. Regelrådet 

diskuterte og kom med innspill til revidert strategi.  

Vedtak:  

Sekretariatet og rådsleder utarbeider forslag til revidert strategi som presenteres på 

et regelrådsmøte i oktober/november.  

 

46/2020 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. Før 

neste møte i Regelrådet sendes listen sammen med utsendelse av sakspapirene et 

par dager før møtet. 

 

47/2020 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 25. juni 2020 i Oslo, der noen deltar via Skype.  
 
 

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
 
 
09.06.2020 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


