PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET
Dato og klokkeslett:

22. april 2021 – kl. 09.00 – 15.00

Sted, adresse:

Teams

Til stede fra Regelrådet: Leder Sandra Riise
Nestleder Joar Grimsbu
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen
Varamedlem Gry Agnete Alsos
Forfall:

Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes
Rådsmedlem Øystein Moan

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
Administrativ koordinator Katrine Sanna Samuelsen

Andre:
Behandlet saker fra og
med til og med:

32/2021 – 43/2021.
Alle sakspapirer var sendt ut 15. og 16. 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».

32/2021

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll for møte den 9. mars fulgte vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.

33/2021

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

34/2021

Referatsaker og nytt fra sekretariatet

Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media,
overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder etatsstyringsmøte med
NFD, møter i OECD, møter med næringslivsorganisasjonene og møte med Jon
Christian Nordrum fra Uio om prosjektet «lov-lab». Rådet diskuterte også muligheten
for økt aktivitet i media fremover, som følge av evaluering og valg til høsten.
Vedtak:
Regelrådet skal være aktive i media fremover og vi skal følge opp arbeidet i NFD i
forhold til fremtidig innretning av forenklingsarbeid, herunder hvordan vår fremtidige
rolle vil bli. Vi skal ha møter med næringsorganisasjonene frem mot sommeren.
Øvrig informasjon tas til etterretning.

35/2021

Habilitetsvurdering

Vedtak:
Ingen ble erklært inhabile, og rådet var beslutningsdyktig i sakene som skulle
behandles på dette møtet.

Behandling av forslag til uttalelser:

36/2021 Høring – Forslag til endringer i landingsforskriften, forslag til
forskrift om automatisk veiesystem til bruk av landing av fisk og
endringer i instrumentspesifikke forskrifter
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 høringsnotatet gir en grundig problem- og målbeskrivelse, at
det er anslått hva enkelte kostnader for næringslivet vil bli og at nyttevirkningene er
kvalitativt beskrevet. Kravet til automatisk veiesystem er utformet slik at de minste
mottakene kan søke om dispensasjon fra kravet, og Regelrådet mener at det ville
vært en fordel med en grundigere beskrivelse av næringen og virkningene av de
foreslåtte systemene med differensiering mellom de store og små. Rådet savner
også en vurdering av påvirkningen på næringsstruktur og leveringsmuligheter for
ulike fartøytyper, og mener det kan skape noen utilsiktede effekter at de store
mottakene stort sett har automatiske veiesystem, mens de små stort sett har
manuelle veiesystem. Dette burde vært utredet. Regelrådet kan heller ikke se at det
er utredet hvordan dispensasjonsordningen vil fungere i praksis, og mener det derfor
er uklart hvor stor del av næringen som vil bli berørt av de nye forslagene.
Sekretariatet gjør et par mindre endringer før nytt utkast til uttalelse sendes til hele
rådet.

37/2021 Høring – Om forskrift av endring av forskrift om periodisk
kontroll av kjøretøy 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av
kjøretøy
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken, kategori rød. Sekretariatet gjør endringer i
tråd med Regelrådets merknader, og det lages en egen uttalelse til det andre
forslaget fra Statens vegvesen, «Forslag til endringer i diverse forskrifter for å
redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg». Begge sakene behandles på
neste møte. Sekretariatet ber deretter om overleveringsmøte i denne saken.

38/2021 Høring – NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet,
sanksjonskompetanse og klageordning
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 utvalget gir en god beskrivelse av dagens
situasjon og målet for forslaget. Alternative løsninger er utredet, og det er vist til
reguleringen i andre land og på andre forvaltningsområder. Forholdet til EU-retten er
godt belyst, men rådet mener utvalget kunne gitt en grundigere beskrivelse av
foretak under tilsyn, utstedere og investorer som berøres av forslaget. Det er positivt
at virkninger for berørt næringsliv er kvalitativt utredet og i noe grad forsøkt tallfestet.
Regelrådet registrerer at kostnadene knyttet til klagesaksbehandlingen og nivået på
tilsynsavgiften ikke er forsøkt verdsatt, men at utvalget har vurdert enkelte
forutsetninger for en vellykket gjennomføring. Rådet registrerer også at det er
dissens knyttet til finansieringen av de foreslåtte ordningene, og forstår det slik at
nivået på tilsynsavgiften kan bli lavere dersom mindretallets forslag blir vedtatt.
Finansdepartementet kunne med fordel kommentert dissensen og hvordan
departementet stiller seg til denne, i høringsbrevet. Gitt enkelte mangler i
beregningen av kostnadene for de berørte, kan ikke Regelrådet konkludere med at
målene oppnås til en relativt lav kostnad for næringslivet dersom flertallets forslag
blir vedtatt. Sekretariatet gjør et par mindre endringer før oppdatert utkast til uttalelse
sendes til rådsleder.

Annen saksbehandling:

39/2021

Revidert strategi for 2021-2023

Regelrådet gjennomgikk revidert strategi for 2021-2023, kommunikasjons- og
relasjonsplan og prioriteringskriteriene for utvelgelse av saker til uttalelse.
Vedtak:
Rådet vedtok revidert strategi for 2021-2023 og kommunikasjons- og
relasjonsstrategien, og ble enige om at strategien evalueres etter at Regelrådets
virksomhet har vært gjennom en ekstern evaluering. Sekretariatet lager en 1-sides
kortversjon av strategien, og orienterer rådet om handlingsplan knyttet til strategien.
Rådet vedtok prioriteringslisten for utvelgelse av saker til uttalelse justert for
innspillene de kom med.

40/2021

Kartleggingsdata og internasjonale oppdateringer

Sekretariatet presenterte kartleggingsdata og internasjonale oppdateringer.
Regelrådet diskuterte og kom med innspill.
Vedtak:
Sekretariatet jobber videre med hvordan vi skal nå ut med informasjon med mål om
å bidra til videreutvikling av regelverksarbeid og bedre regulering i Norge. Rådet tok
øvrig informasjon om kartleggingsdata til etterretning.

41/2021

Kartlegging av saker relatert til covid-19

Regelrådet diskuterte og kom med innspill til innholdet i årsrapporten for 2020.
Vedtak:
Sekretariatet jobber med fagnotat. Rådet er positive til at covid-sakene nå
innlemmes i den vanlige kartleggingen. Sekretariatet utarbeider også et forslag til en
kronikk.

42/2021

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. Sekretariatsleder sender ut et
forslag til rådet i neste uke.

43/2021

Avslutning og neste møte

Neste møte avholdes 20. mai 2021 på Teams.

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK

04.05.2021
--------------------Sandra Riise
Leder av Regelrådet

