PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET
Dato og klokkeslett:

20. mai 2021 – kl. 10.00 – 15.00

Sted, adresse:

Teams

Til stede fra Regelrådet: Leder Sandra Riise
Nestleder Joar Grimsbu
Rådsmedlem Just Hjalmar Johansen
Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes
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
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:

44/2021 – 56/2021.
Alle sakspapirer var sendt ut 12. 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».

44/2021

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll for møte den 22. april fulgte vedlagt innkallingen.
Vedtak:
Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.

45/2021

Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

46/2021

Referatsaker og nytt fra sekretariatet

Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media,
overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder møter med
næringslivsorganisasjonene, innspill i Finansavisen, høringsmøte med Statens
vegvesen, møter i RWE, møte i RPC og kommende konferanse i OECD. Rådet
diskuterte også den forestående evalueringen av Regelrådet, da utlysningsteksten
nå er lagt ut på Doffin.no.
Vedtak:
Regelrådet ønsker at informasjon som kom frem i fagnotatene, formidles til
omverdenen. Sekretariatet vurderer hva som kan formidles hvor. Rådet ønsket også
at informasjonen som ble gitt bearbeides i et samlet fagnotat til, som kan brukes som
bakgrunn for å informere utad. Øvrig informasjon tas til etterretning.

47/2021

Habilitetsvurdering

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

Behandling av forslag til uttalelser:

48/2021 Høring – Forslag til endringer av avfallsforskriften kap. 1 om
kasserte elektriske og elektroniske produkter
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 direktoratet har gitt en god beskrivelse av problemet og målet
med forslaget. Forslaget er en del av en større tiltakspakke, og dette begrenser
mulighetsrommet for utredning av alternativer. Regelrådet mener allikevel at
direktoratet kunne vurdert andre tiltak enn krav til samtykke fra forhandler eller
kommune for å sikre at avfall kun hentes ut av seriøse ombruksaktører. Rådet mener
også det hadde vært naturlig å se på mottaksplikten for forhandlere og avhjelpende
tiltak. Berørt næringsliv er ikke beskrevet. Virkningene av forslaget er godt kvalitativt
beskrevet, men ikke forsøkt tallfestet. Videre mener rådet at direktoratet har levert en
god utredning, men at denne har noen mangler i besvarelsen av de seks
spørsmålene i utredningsinstruksen, og stiller derfor spørsmål til om kostnadene
forbundet med sikring av EE-avfall kan bli uforholdsmessig høye for noen
forhandlere. Sekretariatet gjør et par mindre endringer før nytt utkast til uttalelse
sendes til hele rådet.

49/2021 Høring – Endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av
naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere
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 Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring ett
forslag som har sett rent helsefaglig på noen problemstillinger knyttet til endringer i
helsepersonelloven, men som rent faktisk handler om unntak for mva. Regelrådet
mener at høringsnotatet mangler vurdering av konsekvenser for næringslivet, og
følgelig mener rådet at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet. En offentlig utredning
skal minimum besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Spesielt
spørsmål 4 om virkninger for berørte parter er mangelfullt beskrevet. Kostnads- og
nyttevirkningene for næringslivet er ikke utredet. Det kan oppstå
konkurransevirkninger mellom autoriserte og ikke autoriserte personellgrupper, og
dette burde også vært utredet. Sekretariatet gjør endringer og sender nytt utkast til
uttalelse til hele rådet. Ber ikke om overleveringsmøte i denne saken, kun dersom
departementet ønsker det.

50/2021 Høring – Forslag til endringer i diverse forskrifter for å
redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg
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 ikke kan se at utredningen oppfyller kravet om å besvare
de seks minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen punkt 2-1. Rådet mener de
positive og negative virkningene for næringslivet ikke er tilstrekkelig belyst, og at det
heller ikke er helt tydelig hvor mange som blir berørt av forslagene. Rådet kan ikke
se at det er drøftet hovedalternativer eller forutsetning for vellykket gjennomføring i
høringsnotatet. Sekretariatet gjør endringer før oppdatert utkast til uttalelse sendes til
hele rådet. Sekretariatet ber også om overleveringsmøte med Statens vegvesen.

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. I sin vurdering la Regelrådet
blant annet vekt på at det er positivt at Statens vegvesen har tallfestet hvor mange
kjøretøy som blir berørt av deler av forslaget, og at det er foreslått
overgangsordninger for disse, samt presentert enkelte alternativer. Et minimumskrav
for utredninger er at de seks spørsmålene i utredningsinstruksen blir besvart.
Regelrådet mener at utredningen ikke oppfyller dette kravet. Blant annet mangler
utredningen en fullstendig redegjørelse av problemene og omfanget av disse.
Nullalternativet, det vil si videreføring av dagens ordning, er også lite utredet. Det er
etter Regelrådets vurdering usikkert hvor store endringer enkelte forslag vil medføre i
praksis, og dermed også byrdene for næringslivet. Statens vegvesen burde utredet
virkningene for næringslivet, og forsøkt å tallfeste og verdsette disse. Sekretariatet
sender inn saken uten ytterligere endringer, og ber deretter om overleveringsmøte
med Statens vegvesen.

51/2021 Høring – Forslag til endringer i forskrift om arbeid som
utføres i arbeidstakers hjem
Sekretariatet presenterte hovedtrekkene i saken. Regelrådet diskuterte saken og
vedtok uttalelse.
Vedtak:
Regelrådet besluttet å uttale seg i saken. Sekretariatet lager utkast til uttalelse til
neste møte i Regelrådet den 24. juni, hensyntatt innspillene fra rådet i dag.
Sekretariatet vurderer å ta kontakt med aktuelle næringsorganisasjoner.

Annen saksbehandling:

52/2021

Prosjekt i samarbeid med Standard Norge

Sekretariatet presenterte prosjektet for rådet.
Vedtak:

Rådet er enig i at det brukes inntil 150 000 kroner til prosjektet. Øvrig informasjon om
prosjektet ble tatt til etterretning. Sekretariatet kommer tilbake med mer informasjon
om prosjektet på neste møte i Regelrådet.

53/2021

Økonomistatus per 1. kvartal 2021

Sekretariatet presenterte økonomistatus per 1. kvartal 2021.
Vedtak:
Rådet godkjente økonomistatus per 1. kvartal. Rådet er enstemmig enig i at Gry
deltar fast i møtene ut året, fordi Øystein ikke kan delta på alle møtene.

54/2021

Prosess med ny uttalelsesmal

Sekretariatet presenterte saken, og rådet diskuterte og kom med innspill.
Vedtak:
Rådet ga sine innspill og erfaringer, drøftet spørsmålet og sekretariatet lager en
egen sak på dette til et fremtidig møte i høst.

55/2021

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.

56/2021

Avslutning og neste møte

Neste møte avholdes 24. juni 2021 på Teams.

PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK

08.06.2021
--------------------Sandra Riise
Leder av Regelrådet

