
 

PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 29. januar 2020 kl. 09.30-15.00 

Sted, adresse: Park Inn by Radisson, Gardermoen 

Til stede fra Regelrådet:  Leder Sandra Riise 
Nestleder Joar Grimsbu  
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes (ikke tilstede 
under behandling av sak 9/2020, 11/2020 og 12/2020) 
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen 
Varamedlem Gry Agnete Alsos 
 

Forfall:  Rådsmedlem Øystein Moan 

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:  

1/2020 – 12/2020  
Alle sakspapirer var sendt ut 22.- og 24. 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».  

1/2020 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

2/2020 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   



Dagsorden ble godkjent. 

3/2020 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, nettverk, 

planlagte møter og annet, herunder internasjonalt møte i Helsinki, samt møte med 

departementet (statssekretæren). Oppfordret oss til å delta i høringer på Stortinget 

Vedtak:  

Sekretariatet ble oppfordret til å følge med på høringer i Stortinget, og delta dersom 

det er saker vi har uttalt oss til som høres. Sekretariatet presenterer oppgradert 

nettside på Regelrådsmøte i Bergen i mars. Øvrig informasjon om referatsaker og 

nytt fra sekretariatet ble tatt til orientering.  

 

4/2020 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Rådsleder Sandra Riise er inhabil i behandlingen av sak 5/2020 om skattlegging av 

havbruk, rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes er inhabil i sak 10/2020 

etikkinformasjonsutvalgets rapport. Rådet var beslutningsdyktig i alle saker som 

skulle behandles i møtet. 

 

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

5/2020 Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk 

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 utvalget har gitt en grundig beskrivelse av næringen, 

utredet flere skattemodeller og ulike utforminger av disse, samt vist til reguleringen i 

andre land. Rådet påpeker også at utredningen av de skattefaglige 

problemstillingene av prinsipiell karakter holder et høyt faglig nivå. Rådet mente 

utvalget med fordel kunne ha vurdert internasjonale konkurranseforhold og 

teknologisk utvikling mer utfyllende. Sekretariatet gjør endringer i tråd med 

Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til uttalelse sendes til nestleder, 

rådsmedlem Siri, rådsmedlem Just og varamedlem Gry.  

  



6/2020 Høring – Endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) 

– EUs femte hvitvaskings direktiv mv.  

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og 

vedtok uttalelse. 

Vedtak:  

Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. Regelrådet gir ros for et 

ryddig og oversiktlig høringsnotat, og mener forslagene til forskriftsendringer i 

kapitlene 3-19 er tilstrekkelig utredet. Når det gjelder forslag om samvirkeforetak 

mener Regelrådet at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. Finanstilsynet burde 

beskrevet de berørte virksomhetene nærmere, og i større grad gjort rede for hvorfor 

de mener risikoen for hvitvasking i samvirkeforetak er så stor at de må omfattes av 

hvitvaskingsloven. Konkurransevirkninger er ikke vurdert, og det er heller ikke 

vurdert om målene kan oppnås med mindre byrdefulle tiltak. Sekretariatet gjør 

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

sendes til leder av Regelrådet. 

 

7/2020 Høring – Forslag til ny dyrehelseforskrift  

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 blant annet vekt på at de savner en samlet oversikt over hvem som blir 

berørt av endringene og en utredning av de positive og negative virkningene av ny 

dyrehelseforskrift. Virkningene som Mattilsynet har trukket frem kan virke noe 

tilfeldig, og fremstår mer som enkelte eksempler på virkninger av 

dyrehelselovforordningen. Utredningen mangler også tallfesting av berørte 

virksomheter og virkninger. Sekretariatet gjør endringer i tråd med Regelrådets 

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

om overleveringsmøte og vurderer et innlegg i media dersom møte ikke er mulig.    

 

8/2020 Høring – Markedsbalansering i jordbruket. Forslag til 

endringer i rammeforskriften  

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 

blant annet vekt på at høringsnotatet mangler en overordnet introduksjon til 

markedene og problemene ved dagens regulering, i tillegg til en nærmere omtale av 



hvor konkurransevridningene eksisterer og hvorfor de oppstår. For å sikre et godt 

beslutningsgrunnlag kunne markedene, de ulike næringsaktørene og dagens 

markedsbalanseringstiltak vært nærmere beskrevet. Det kommer heller ikke klart 

frem hvem som blir berørt av forslagene og virkningene for berørt næringsliv er for 

lite beskrevet, og hverken nyttevirkninger eller kostnader er forsøkt tallfestet. 

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

til uttalelse sendes til rådsleder. Sekretariatet ber om overleveringsmøte.  

 

9/2020 Økonomi og årsrapport  
Sekretariatet orienterte om status på årsrapport og forslag til budsjett for 2020. 

Regelrådet diskuterte rapportens utforming og innhold. Sekretariatet orienterte om 

OECDs beste praksis prinsipper. 

Vedtak:  

Regelrådet diskuterte bidrag til årsrapportens innhold, og vedtok budsjettforslag for 

2020. Endelig årsrapport og årsregnskap behandles elektronisk av rådet innen den 

satte fristen fra NFD. Øvrig informasjon ble tatt til etterretning.   

 

10/2020 Høring – Etikkinformasjonsutvalgets rapport – Åpenhet om 

leverandørkjeder  

Regelrådet hadde en foreløpig diskusjon av saken.  

Vedtak:  

Regelrådet vedtok at saken behandles på neste møte.  

 

11/2020 Prioriteringer 
Regelrådet fikk oversendt liste over aktuelle saker, og prioritering av saker ble kort 

drøftet.   

Vedtak:  

Regelrådet ble bedt om å sende eventuelle innspill om saker, til Sekretariatet.  

 

12/2020 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 3.-4. mars 2020 i Bergen. 

 

 



PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
 
 
10.02.2020 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 

 


