
PROTOKOLL FRA MØTE I REGELRÅDET 
 

Dato og klokkeslett: 24. juni 2021 – kl. 09.30 – 14.00 

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:  

51/2021 og 57/2021 – 69/2021. 
Alle sakspapirer var sendt ut 17. juni  

 

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».  

 

57/2021 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll for møte den 17. juni fulgte vedlagt innkallingen. 

Vedtak:   

Protokollen fra det foregående møtet ble godkjent.  

58/2021 Godkjenning av dagsorden  

Vedtak:   

Dagsorden ble godkjent. 



59/2021 Referatsaker og nytt fra sekretariatet  
Rådsleder og sekretariatsleder orienterte om avholdte møter, media, 

overleveringsmøter, planlagte møter og annet. Herunder møter med 

næringslivsorganisasjonene, innlegg i Finansavisen og intervju i Juridika, møter i 

RWE, overleveringsmøte med Statens vegvesen, OECD-konferansen og kommende 

møter i RegWatchEurope.  

Vedtak:  

Regelrådet tok informasjonen til etterretning. Sekretariatet sender ut link til 

regelrådsmedlemmene med intervjuet i Juridika og innlegget i Finansavisen.    

60/2021 Habilitetsvurdering  

Vedtak:  

Rådsmedlem Siri Pettersen Strandenes erklærte seg inhabil i sak 63/2021, og deltok 

ikke i behandlingen av saken. Ingen andre ble erklært inhabile, og rådet var 

beslutningsdyktig i sakene som skulle behandles på dette møtet.  

 

Behandling av forslag til uttalelser: 

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, kategori rød. I sin vurdering la Regelrådet 

blant annet vekt på at utviklingen de siste årene tyder på at vi kan stå på terskelen til 

en gjennomgripende endring i hvor og hvordan mange jobber. Rådet mener derfor 

det bør vurderes en langt bredere anlagt regelverksprosess enn den departementet 

skisserer for å oppnå god regulatorisk sammenheng og konsistens, og utnytte 

mulighetene som «den nye normalen» gir. En eventuell «hjemmekontor-revolusjon» 

vil berøre næringslivet på tvers av bransjer og ha innvirkning på en rekke 

samfunnsområder. Regelrådet mener derfor departementet bør utrede 

problemstillingene rundt regulering av hjemmekontor grundigere. For å komme frem 

til en robust og fremtidsrettet regulering, bør det legges opp til bred involvering av 

berørte parter i regelverksutviklingen slik at man får felles forståelse av utfordringene 

som reguleringen skal løse, både i dag og i fremtiden. Mot dette bakteppet vurderer 

Regelrådet at forslagene i høringsnotatet ikke er tilstrekkelig utredet. Regelrådet 

viser til at utviklingen går så raskt at utredningen som ligger til grunn for forslagene 

allerede kan være utdatert. Regelrådet mener at beskrivelsen av berørt næringsliv 

ikke er tilstrekkelig, og at kostnadsvirkninger og nyttevirkninger for næringslivet kun 

er overordnet gjort rede for. Regelrådet mener også at det ikke kommer tydelig nok 

frem hvilke problemer som skal løses og hva man ønsker å oppnå. Perspektivet om 



norske virksomheters konkurransekraft sammenlignet med utlandet er ikke med i 

utredningen. Det er nærliggende å tenke at en tilstrekkelig, men fleksibel regulering 

av hjemmearbeid i Norge kan bidra til at norske virksomheter kan tiltrekke seg og 

beholde de beste hodene i fremtidens arbeidsliv. Sekretariatet sender inn saken, 

publiserer på nettsiden og ber om overleveringsmøte.   

 

61/2021 Høring – Av forlag om krav til teknisk standard for 

akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22) 
 
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 Fiskeridirektoratet i hovedsak har besvart de seks 

minimumsspørsmålene i utredningsinstruksen tilstrekkelig, at det er positivt at 

direktoratet har hatt tidlig involvering av berørt næringsliv, og at det er satt opp klare 

mål. Videre er det positivt at virkningene for næringslivet kommer godt frem, og at 

enkelte av kostnadene er forsøkt tallfestet. Regelrådet mener direktoratet kunne 

vært noe tydeligere på hvilke virksomheter som blir berørt ved at virkeområdet 

utvides til å gjelde akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag. Rådet mener også at 

kompleksiteten i fremstillingen gjør at det er vanskelig å vurdere om målene kan 

oppnås til en relativt lav kostnad for næringslivet. Sekretariatet sender nytt utkast til 

uttalelse til rådsleder for godkjenning, før den sendes inn og publiseres på nettsiden. 

 

62/2021 Høring – Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring 

av helsedata (Helseanalyseplattformen og helsedataservice)   

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 det er positivt at det legges til rette for enklere og 

raskere tilgang til helsedata for økt innovasjon og næringsutvikling. Regelrådet 

uttaler seg primært til den delen av utredningen som omhandler 

finansieringsmodellen, og mener at denne delen av forslaget er tilstrekkelig utredet, 

jf. utredningsinstruksen punkt 2-1 og punkt 2-2. Rådet anbefaler at departementet i 

det videre arbeidet ser nærmere på om finansieringsmodellen bidrar til høyest mulig 

måloppnåelse. Slik rådet vurderer det gir utkastet til forskriftens paragraf 14 rom for 

å se på andre finansieringsmodeller, slik at et videre arbeid med 

finansieringsmodellen ikke er i konflikt med rask forskriftsfesting. Sekretariatet gjør 



noen justeringer før nytt utkast til uttalelse sendes til rådsleder, før uttalelsen sendes 

inn og publiseres på nettsiden.   

63/2021 Høring – Forslag til nye regler om stiftelser    
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 Nærings- og fiskeridepartementet tar 

utgangspunkt i kravene i utredningsinstruksen, og at flere av spørsmålene er 

besvart. Rådet finner imidlertid at det er svakheter i utredningen når det gjelder 

virkninger for næringslivet. Det gjelder særlig virkningene av et forbud mot å drive 

skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsen, og det er grunn til å tro at 

omstillingskostnadene for eksisterende stiftelser kan bli høye ved en slik løsning. 

Rådet savnet en utredning av virkningene av et slikt forbud, herunder en vurdering 

av praktisk gjennomføring, forholdet til kreditorer og avtaleparter, og mulige 

virkninger av overdragelse av fast eiendom. De savnet også en vurdering av 

konkurransevirkningene av et forbud dersom det er forskjellige regler for nye 

stiftelser og eksisterende stiftelser. Regelrådet registrerte også at det ikke er 

samsvar mellom forbudet slik det er beskrevet i høringsnotatet og lovforslaget. Etter 

rådets vurdering er det også uklart om forslaget om rapportering av 

regnskapsopplysninger er tilpasset stiftelsenes virksomhet og omfang, og om 

opplysningene bør rapporteres til Stiftelsestilsynet. Sekretariatet skriver om utkastet 

etter Regelrådets innspill, og nytt utkast til uttalelse sendes til hele rådet for 

godkjenning. Sekretariatet ber om overleveringsmøte, sender inn saken og 

publiserer den på nettsiden.  

 

64/2021 Høring – NOU 2021: 7 Trygg og enkel eiendomsmegling   

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 25. august.  

 

 

  



Annen saksbehandling: 

65/2021 Møteplan for 2022  
Sekretariatet presenterte forslag til møteplan for 2022. Rådet diskuterte forslaget.   

Vedtak:  

Rådet vedtok møteplan med de endringene som ble spilt inn. Sekretariatet sender ut 

oppdatert møteplan for 2022 og kalenderinnkallelser i Outlook.  

66/2021 Prosjekt i samarbeid med Standard Norge  
Sekretariatet ga en statuspresentasjon for prosjektet.   

Vedtak:  

Rådet tok orienteringen til etterretning og ba om å bli holdt orientert om det videre 

arbeidet.   

67/2021 Evalueringen og kommunikasjonsarbeid  
Sekretariatet presenterte saken. Rådet diskuterte og kom med innspill.  

Vedtak:  

Rådet ønsker å invitere KMPG med på møte i september dersom de ønsker det. Slik 

at de kan møte hele rådet. Sekretariatet vurderer ressursene ift. hva vi avgir til den 

faglige departementsinterne arbeidsgruppa. Sporingsprosjektet som input til 

evalueringen prioriteres i sommer og det leggs opp til egnet publisering av 

resultatene. 

68/2021 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. 

69/2021 Avslutning og neste møte  
Neste møte avholdes 25. august 2021 på Teams.  
 
 
PROTOKOLLEN ER GODKJENT ELEKTRONISK  
 
19.07.2021 
---------------------  
Sandra Riise  
Leder av Regelrådet 


