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Utgangspunkt for
stratgien
Staten har flere virkemidler tilgjengelig
for å iverksette politikk og utvikle
samfunnet i ønsket retning.

Omgivelsene er også preget av andre
store endringer, som for eksempel
Storbritannias uttreden av EU.
Grensekryssende utfordringer, som
klimakrisen og nye og fremvoksende
teknologier, preger også samfunnet og
krever internasjonalt samarbeid om
reguleringene for å oppnå effekter.

De viktigste er kanskje:
•

Offentlig forbruk; som investeringer,
tjenesteyting og tilskudd.

•

Skatter og avgifter; som kan omfordele
ressurser og påvirke adferd.

•

Informasjon og veiledning;
eksempelvis om smitteverntiltak
under covid-19-pandemien

•

Regulering; lover og forskrifter
som legger rammebetingelser for
næringsliv og privatpersoner.

Mot dette bakteppet mener vi det blir
viktig å øke satsingen på gode reguleringer
som virkemiddel for å oppnå ønsket
samfunnsutvikling. Effektiv regulering av
næringslivet kan bidra til konkurransekraft
og verdiskapning. Fremtidsrettet regulering
er også et viktig redskap i det grønne skiftet
og for å muliggjøre digitalisering, innovasjon
og bruk av ny teknologi i næringslivet.

Staten har et stort apparat knyttet til alle
disse virkemidlene. Regelrådet er det
eneste offentlige organet som gjør en
ekstern kvalitetskontroll av høringsnotater
med forslag til nye reguleringer som
påvirker landets bedrifter. Vi vurderer om
utredningsinstruksen er fulgt når det gjelder
å synliggjøre virkningene for næringslivet.
Vi gir også råd og veiledning til utredere
i staten som lager reguleringsforslag.

På dette feltet har Regelrådet en avgrenset
men viktig funksjon, som supplerer øvrig
forenklingsarbeid i det offentlige. Vi skal
bidra til god regulering av næringslivet ved å
gjennomgå alle forsalg til nye eller endrede
regler, og gi veiledning slik at fremtidige
reguleringer blir så effektive som mulig.

I 2020 ble verden rammet av en pandemi.
Deler av norsk næringsliv er sterkt preget
av effektene av smitteverntiltakene.
Pandemien kan føre til varige endringer
i hvordan vi reiser, handler og jobber.
Samtidig har offentlig forbruk økt som følge
av støttetiltakene under pandemien.
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Vi gir også råd til myndighetene om
systemforbedringer for å oppnå enda
bedre reguleringer av næringslivet.

Nye regler og reguleringer får konsekvenser
som det er viktig å ha vurdert før reglene
iverksettes. Offentlig forvaltning kan unngå
utilsiktede konsekvenser, og få større
trygghet for at reglene vil oppnå sitt formål
til lavest mulig kostnad for samfunnet,
hvis virkningene av reglene er utredet godt
nok på forhånd. Effektive reguleringer gir
økt samlet verdiskaping og velferd, bedre
konkurranseevne og mer innovasjon.

Dette dokumentet inneholder Regelrådets
strategi for 2021-2023. Vi vil vurdere
å revidere strategien når den ventede
evalueringen av Regelrådet er gjennomført.

Regelrådet følger med på
utredningskvaliteten og regelverksprosessene
som berører næringslivet. Vi observerer
bruken av høringsinstituttet, påpeker
behovet for samarbeid mellom offentlige
etater og sier fra om høringsnotatet i en
sak har svakheter eller næringslivet blir
pålagt kostnader som ikke er nødvendige
for å nå målet med reguleringen.
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Mål for Regelrådets
virksomhet
I tildelingsbrevet for 2021 gis følgende samfunnsoppdrag og mål for Regelrådets virksomhet:

Regelrådet skal bidra til økt verdiskaping ved at næringslivet ikke
påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

For å innfri samfunnsoppdraget og
oppnå målene i tildelingsbrevet, har
Regelrådet identifisert følgene strategier:

Mål:
1. Regelrådets arbeid skal føre til uttalelser til
forslag til nytt eller endret regelverk som
påvirker næringslivets rammebetingelser
2. Regelrådets arbeid skal føre til at
forvaltningen får generell veiledning om
utarbeidelse av konsekvensvurderinger
og ansvarlig departement får bistand i
arbeid med å vurdere konsekvensene
av EØS-relevant regelverk.

1. Regelrådet skal gi uttalelser av god kvalitet
i saker som er viktige for norsk næringsliv.
2. Regelrådet skal gi relevant veiledning
til regelverksprodusenter slik at
utredningskvaliteten forbedres.
3. Regelrådet skal videreutvikle sin
ekspertise på regelforenkling og
regulering av næringsvirksomhet
og dele denne innsikten slik at vi
får bedre reguleringer i Norge.

3. Regelrådets arbeid skal være i
samsvar med den faglige utviklingen
og praksisen på områdene
regelforenkling og bedre regulering.

4. Samfunnskontakt, relasjoner
og kommunikasjon.
5. Regelrådet skal være en kompetent
og effektiv organisasjon.
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Strategi for Regelrådets
virksomhet
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Regelrådet skal gi uttalelser av god kvalitet i
saker som er viktige for norsk næringsliv
Fra vedtektene for Regelrådet:
«Regelrådet skal vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover
og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold.
Rådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som
utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Rådet
kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en relativt
sett lav kostnad for næringslivet. Rådet gir rådgivende skriftlige uttalelser ved høring».

Regelrådet gir per nå i underkant av 40 uttalelser per år, kategorisert etter en trafikklysmodell med røde, gule og grønne vurderinger av utredningskvaliteten. Hovedmålgruppen for
uttalelsene er ledelsen og saksbehandlerne som jobber med regelverksutvikling som berører
næringslivet i departementer og direktorater. Uttalelsene følger en fast mal og oppsett.

Med bakgrunn i erfaringene fra uttalelsesarbeidet så langt,
skal Regelrådet:
•

Over tid oppnå en hensiktsmessig spredning i hvilke departementer og
direktorater som mottar uttalelser. Gi uttalelser som er mer veiledende, presise
og konkrete på hva som kunne vært forbedret i den enkelte utredningen.

•

Gi uttalelser som i større grad baseres på prinsipper for moderne lovgivning,
klarspråk og bestepraksis internasjonalt for regulering og regelverksutvikling.

•

Videreutvikle rådets uttalelser for å sikre at de er relevante, konstruktive
og tydelig rettet mot næringslivets kostnader og unødvendige byrder.
Uttalelsene skal også ivareta SMB-perspektivet i sakene der det er relevant.

•

Følge regelverksforslagene over tid og frem til endelig vedtakelse
for å blant annet spore mulige effekter av rådets uttalelser.
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Regelrådet skal gi relevant veiledning
til regelverksprodusenter slik at
utredningskvaliteten forbedres
Fra vedtektene for Regelrådet:
«Ved utarbeidelse av EØS-relevant regelverk som kan ha vesentlig betydning for norsk
næringsliv, skal rådet bistå ansvarlig departement, dersom dette begjæres, med å granske
konsekvensutredningene som medfølger forslag fra Den europeiske union. (…)
Rådet skal følge den faglige utvikling og praksis på områdene regelforenkling og regulering,
og det skal gi informasjon og generell veiledning som fremmer effektiv regulering».

Innenfor veiledningsarbeidet skal Regelrådet:
•

Komme i bedre posisjon til å veilede regelverksprodusenter som i utstrakt
grad regulerer næringslivet. Enkelte departementer og direktorater er
storprodusenter av regelverk som berører næringslivet. Det er særlig
viktig for Regelrådet å etablere god dialog med disse miljøene.

•

Bruke innsikten fra Regelrådets kartleggings- og uttalelsesarbeid til å rette
veiledningen mot de områdene der vi observerer at utredningskvaliteten
samlet sett har flest svakheter. Vi vil utvikle generell, skriftlig veiledning
som adresserer de viktigste svakhetene i utredningskvalitet.

•

Utvide praksisen med overleveringsmøter med ansvarlig departement
eller direktorat når de får uttalelser fra Regelrådet. Be om slike
møter i alle saker der forslagene ikke er tilfredsstillende utredet, det
vil si der rådet har gitt rød og i enkelte tilfeller gul uttalelse.

•

Etablere veiledningssamarbeid med aktuelle statlige etater
for å nå frem til flere regelverksprodusenter.

•

Bidra aktivt på arenaer der vi kan møte regelverksprodusenter,
for eksempel konferanser og seminarer.
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Regelrådet skal videreutvikle sin ekspertise
på regelforenkling og regulering av
næringsvirksomhet og dele denne innsikten
slik at vi får bedre reguleringer i Norge
Fra vedtektene for Regelrådet:
«Rådet skal følge den faglige utviklingen og praksis på områdene regelforenkling og regulering».
Dette gjøres gjennom å delta i og følge arbeidet i internasjonale fora og ved å følge med på
den nasjonale utviklingen på relevante fagfelt. Gjennom dette arbeidet ønsker Regelrådet å
hente kunnskap om beste praksis for regulering av næringslivet, beste praksis for utredning av
næringsøkonomiske konsekvenser, og beste praksis for den type virksomhet som rådet driver.

For å få til dette skal Regelrådet:
•

Videreutvikle organisasjonens kunnskap om regelforenkling
og regulering med fokus på god regulering av næringslivet
og bestepraksis som er relevant i Norge.

•

Dele kunnskap om god regulering av næringslivet
slik at vi får bedre reguleringer i Norge.

•

Delta aktivt i internasjonalt samarbeid på Regelrådets fagfelt for
å innhente informasjon om bestepraksis på regelrådsarbeid og
regulering av næringslivet, og følge utviklingen i andre land.

•

Kombinere vår innsikt om utredningskvalitet og regelverksprosesser
i Norge med kunnskap om beste praksis internasjonalt for å gi råd
om mulige forbedringer i det norske rammeverket for regulering av
næringslivet. Regelrådet har et unikt datamateriale om utredningskvalitet
og regelverksprosesser i Norge som gir grunnlag for dette arbeidet.

•

Etablere samarbeid med andre statlige institusjoner for å bli
involvert i relevante prosesser der rådets bidrag kan være nyttig.
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Samfunnskontakt, relasjoner og
kommunikasjon
Regelrådet har en faglig uavhengig rolle og skal være en tydelig stemme i samfunnsdebatten.
Vi skal utvikle gode relasjoner til alle relevante samfunnsaktører slik at vi kan dele
informasjon og kunnskap og delta i utviklings- og forbedringsprosesser på vårt felt.

Regelrådet skal:
•

Arbeide for å oppnå økt oppmerksomhet om viktigheten av gode reguleringer
av næringslivet og øke etterspørsel etter gode beslutningsgrunnlag i Norge.

•

Balansere rollen som medhjelper for forvaltningen, ekstern
kvalitetskontrollør for beslutningstakerne og vaktbikkje for næringslivet.

•

Videreutvikle gode relasjoner til andre statlige etater
for å kunne veilede og dele kunnskap.

•

Ha god dialog med næringslivets organisasjoner for
å kjenne til utfordringene de står ovenfor.

•

Kommunisere tydelige budskap om utrednings- og reguleringskvalitet
innenfor rådets mandat og gi forslag til systemforbedringer.

•

Legge vekt på åpenhet og kvalitet i vår dialog med andre.

•

Undersøke hvordan våre uttalelser og veiledning blir mottatt.
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Regelrådet skal være en kompetent og effektiv
organisasjon
For å nå målene i denne strategien, må Regelrådet være kompetent og effektiv. Regelrådet er en liten
organisasjon i kontinuerlig utvikling. Størrelsen gir sårbarhet, men også muligheter. For å sikre kompetanse og effektivitet må vi bygge en robust og fleksibel virksomhet og være en attraktiv arbeidsgiver.

Regelrådet skal:
•

Skaffe, bruke og videreutvikle nødvendig kompetanse
for å kunne løse oppgavene effektivt. Herunder skal vi i
strategiperioden skaffe oss mer kunnskap om effektiv regulering
av næringslivet for å oppnå bærekraft og det grønne skiftet.

•

Vurdere forbedringer av interne arbeidsprosesser
slik at ressursene brukes best mulig.

•

Sørge for kontinuerlig kompetanseoppbygging i organisasjonen når
det gjelder kunnskap om reguleringers innvirkning på næringslivets
rammebetingelser og bestepraksis for regulering og regelverksutvikling.

•

Kartlegge hvilke nye områder vi trenger økt kunnskap om og skaffe denne
kompetansen gjennom samarbeid, kunnskapsdeling eller anskaffelser.

•

Være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde og rekruttere
relevant kompetanse i sekretariatet. Det innebærer blant annet
å gi ansatte fleksibilitet, medbestemmelse og ansvar, kombinert
med et godt samarbeidsmiljø og hyggelige kollegaer.

•

Kartlegge hvordan vi kan effektivisere arbeidsprosessene våre
ved å bruke teknologi og automatisering i større grad.
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Ansvarlig utgiver:
Regelrådet
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