PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET
Dato og klokkeslett:

9. mars 2021 – kl. 09.30 – 14.00

Sted, adresse:

Teams

Til stede fra Regelrådet: Leder Sandra Riise
Nestleder Joar Grimsbu
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen
Rådsmedlem Øystein Moan (deltok i behandling av
sakene 21/2021-26/2021)
Forfall:

Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes
Varamedlem Gry Agnete Alsos

Til stede fra
Sekretariatet for
Regelrådet:

Sekretariatsleder Dag Aarnes
Fagdirektør Maria Rosenberg
Fagdirektør Kristin Johnsrud
Seniorrådgiver Cathrine Brenden Rønning
Seniorrådgiver Marte Grønvold
Rådgiver Stian Hervik Frantzen
Førstekonsulent Merete Grøtt Grinde
Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen

Andre:
Behandlet saker fra og
med til og med:

19/2021 – 31/2021.
Alle sakspapirer var sendt ut 2. og 3. mars

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».

19/2021

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll for møte den 27. januar og den 18. februar fulgte vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Protokollene fra de to foregående møtene ble godkjent.

20/2021

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

21/2021

Referatsaker og nytt fra sekretariatet

Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media,
overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder møte om veileder for
digitaliseringsvennlig regelverk, etatsledersamling for etater under NFD, møte med
Israel i regi av RWE, styringsgruppemøte i OECD, fagmøte for sekretariatet og NFD,
planlagt møte med Arbeiderpartiet og samarbeidsmøter med DFØ, Ressurssenter
for deling av data og Standard Norge. Sekretariatet orienterte også om foreløpig
agenda for OECD RPC og nytt punkt om «Briefing on regulation and quality
infrastructure».
Vedtak:
Informasjon om referatsaker og nytt fra sekretariatet ble tatt til etterretning. Rådet ba
sekretariatet avtale digitale møter med næringslivsorganisasjonene før sommeren.

22/2021

Habilitetsvurdering

Vedtak:
Ingen ble erklært inhabile, og rådet var beslutningsdyktig i sakene som skulle
behandles på dette møtet. Øystein Moan informerte om at han har blitt styreleder i
Geomatikk. Sekretariatet oppdaterer oversikten over sidegjøremål.

Behandling av forslag til uttalelser:

23/2021

Høring – Av forslag til endringer i akvakulturregelverket

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
vekt på at anbefaling av tiltak er godt begrunnet. For eksempel gjøres det rede for i
hvilke situasjoner rømming av fisk oppstår, og det blir foreslått tiltak som forhindre
rømming basert på denne kunnskapen. Etter Regelrådets vurdering har imidlertid
utredningen mangler i besvarelsen av de seks minimumsspørsmålene i
utredningsinstruksen. Det er i liten grad utredet alternativer, berørt næringsliv er ikke
beskrevet og Regelrådet kan ikke se at forutsetning for en vellykket gjennomføring er
vurdert. Regelrådet mener utvidelsen av virkeområdet tilsier en grundig begrunnelse
og utredning. Det er vanskelig basert på høringsnotatet å få et klart bilde av hvor
omfattende endringene er både for næringen og vare- og tjenesteprodusentene.
Utredningen av virkningene kunne også vært grundigere. Sekretariatet gjør noen
mindre justeringer i tråd med Regelrådets merknader, før oppdatert forslag til
uttalelse sendes til rådsleder.

24/2021

Høring – Avgift på viltlevende marine ressurser

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
vekt på at beskrivelsen av næringen er grundig og alternativer er drøftet der det er
rom for det. Høringsnotatet er ryddig og svarer stort sett tilfredsstillende på
utredningsinstruksens 6 spørsmål. Virkningene for næringslivet er drøftet på et
overordnet nivå. Regelrådet mener at Skatteetaten kunne vist enda tydeligere
hvordan avgiften vil slå ut for de forskjellige fartøystypene. På denne måten kunne
det også vært klarere om hensynet til små virksomheter burde vært bedre ivaretatt.
Regelrådet skulle gjerne sett en bredere vurdering av om avgiften virker vridende og
gir effektivitetstap i økonomien generelt. Med en slik vurdering kunne det vært
sikrere å konkludere med at avgiften treffer riktig, og ikke medfører utilsiktede
virkninger. Sekretariatet gjør noen mindre justeringer i tråd med Regelrådets
merknader, før oppdatert forslag til uttalelse sendes til rådsmedlemmene som var
med i behandlingen av saken. Sekretariatet vurderer muligheten for å be om
overleveringsmøte.

25/2021 Høring – Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og
plastavfall
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 direktoratet anbefaler at næringslivet pålegges et
generelt krav til utsortering, uten mål om at en bestemt mengde må sorteres ut.
Rådet har vurdert den delen av forslaget som retter seg mot næringslivet.
Direktoratet har presentert en problembeskrivelse og gjort rede for hva man vil
oppnå med reguleringen. Det er vurdert tre alternative forskriftsmodeller, og det er
utredet virkninger av disse. Videre påpekte rådet at det kunne styrket utredningen
ytterligere om den hadde beskrevet hvordan kravene i EUs rammedirektiv om avfall
er løst i andre land. Valgt tiltak er godt begrunnet. Berørt næringsliv er identifisert,
men direktoratet kunne med fordel gitt en grundigere beskrivelse av hva som menes
med avfall som ligner husholdningsavfall. Nytte- og kostnadsvirkninger er grundig
utredet, og usikkerhetsmomenter er vurdert. Forutsetninger for en vellykket
gjennomføring er vurdert. Virkeområdet for forslaget er betydelig og berører både
små og store virksomheter innen varehandel og transport, overnattings- og
serveringsvirksomhet, kontor og administrasjon, helse- og sosialtjenester, industri,
landbruk, behandlingsanlegg for avfall og eksportører av avfall. Forslaget innebærer
relativt høye kostnader for næringslivet. Regelrådet vil gi direktoratet ros for å ha

utført en samfunnsøkonomisk analyse i saken. Sekretariatet gjør et par mindre
endringer før saken sendes inn, og vurderer å be om overleveringsmøte for å lære
mer om prosessen til Miljødirektoratet.

26/2021
endring

Høring – NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i

Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori grønn. Denne saken gjelder
Domstolkommisjonens andre delutredning NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt.
Dette er en stor og overordnet utredning som omhandler hele domstolenes
virksomhet. Regelrådet vil i uttalelsen kun kommentere utredningen av forslagene
som har direkte eller indirekte virkninger for næringslivet. Regelrådet mener at det er
en svært grundig utredning. Kommisjonen har blant annet gjort rede for berørt
næringsliv gjennom statistikk om domstolene. Utredningen gir et godt bilde av
omfanget og typer næringslivssaker som bringes inn for domstolene. Alternative
tiltak og virkninger for næringslivet er tilstrekkelig utredet, og kommisjonen har gjort
rede for behov og muligheter innenfor digitalisering og ny teknologi. Videre er
utviklingen og reguleringen i andre land og internasjonale trender omtalt. Rådet
stiller seg imidlertid noe undrende til at næringslivet ikke er hørt i
utredningsprosessen, og viser til at næringslivets syn på somstolene og
voldgiftsinstituttet kunne styrket utredningen. Regelrådet har merket seg at
Riksrevisjonens kritikk av domstolenes effektivitet, herunder saksbehandlingstid. Det
blir derfor viktig i det videre arbeidet med forslagene å få frem de
samfunnsøkonomiske gevinstene av mer effektive og kompetente somstoler slik at
somstolene kan bli et reelt alternativ til voldgift for næringslivet. Sekretariatet gjør
endringer i tråd med Regelrådets merknader før oppdatert forslag sendes til alle i
rådet som deltok i behandlingen av saken.

27/2021 Høring – Om endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift
om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken. Sekretariatet jobber videre med uttalelsen
og innarbeider innspillene fra rådet, før saken behandles elektronisk før neste møte.

Annen saksbehandling:

28/2021

Oversendelse av utkast til revidert strategi for 2021-2023

Regelrådet diskuterte utkastet til revidert strategi for 2021-2023.
Vedtak:
Rådet behandlet foreløpig strategi, og ønsker å ta en ny vurdering av fargeskalaen
om et år. Strategien sendes til departementet for innspill på blant annet bærekraft,
digitalisering og de tre rollene våre, før den ferdigstilles og behandles på møte i
Regelrådet i april.

29/2021

Årsrapport for 2020

Regelrådet diskuterte og kom med innspill til innholdet i årsrapporten for 2020.
Vedtak:
Rådsleder sender sine innspill skriftlig per epost til rådsmedlemmene og
sekretariatsleder som kommenterer innspillene i løpet av dagen. Sekretariatet tar en
gjennomgang av innspillene og innarbeider dem i årsrapporten, før den ferdigstilles
og sendes til departementet.

30/2021

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:
Sekretariatsleder informerte om saker som er kommet, det forventes flere saker frem
mot påske også. Sekretariatsleder sender ut et forslag til rådet i neste uke.

31/2021

Avslutning og neste møte

Neste møte avholdes 22. april 2021 på Teams.

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK

26.03.2021
--------------------Sandra Riise
Leder av Regelrådet

