Lederen har ordet
Regelrådets mandat er å vurdere
det faglige grunnlaget for forslag
til nye lover og forskrifter. Formålet
er at reglene skal nå sine mål
med lavest mulige kostnader for
bedriftene – og dermed for
samfunnet.
Vår erfaring er at offentlige etater
som lager regelverk dessverre i alt
for liten grad er opptatt av å utrede
om reglene deres kunne vært
forenklet og gjort mindre kostbare
å følge. Teknologiske og samfunns
messige endringer påvirker
rammebetingelsene for å drive
næringsaktivitet i Norge, og norske
virksomheter må omstille seg raskt
for å være konkurransedyktige.
Samtidig må det innføres nye lover
og forskrifter som påvirker nærings
livet for å ivareta viktige samfunns
hensyn. Derfor er det viktig at
statlige reguleringer av næringslivet
er effektive og ikke skaper unød
vendige kostnader som hindrer
bedriftenes omstillingsevne.

Regelrådets ambisjon er å fortsette
å gi uttalelser med høy faglig
standard og å utvikle disse. Vi vil gi
bedre og mer konstruktive tilbake
meldinger, og veilede om gode
utredninger og smarte reguleringer
som ikke påfører næringslivet større
byrder enn nødvendig.
Gjennomgående bedre utredninger
vil bidra til mer demokratiske
høringsprosesser, gi bedre grunnlag
for høringssvar, bedre beslutnings
grunnlag og ventelig færre unød
vendige byrder for næringslivet.
Lavere kostnader i det norske
næringslivet har mange positive
effekter; som høyere verdiskap
ning, større skattegrunnlag, bedre
konkurranseevne og mulighet for
økt innovasjon. Et godt system for
regulering er et viktig fundament
for et effektivt næringsliv.

Sandra Riise
leder av Regelrådet

Hva gjør Regelrådet?
Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres
unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

KARTLEGGER REGELFORSLAG
SOM SENDES PÅ HØRING

GIR UTTALELSER TIL REGELFORSLAG
MENS DE ER PÅ HØRING

PEKER PÅ MANGLER
I BESLUTNINGSGRUNNLAGET

PASSER PÅ AT SMÅ VIRKSOMHETER
IKKE BLIR GLEMT

I 2018 kartla vi 318 forslag til regelverk som
påvirker næringslivet. Vi gjennomgår blant
annet hvilke bransjer regelverket omfatter og om
høringsdokumentene sier hvor store kostnadene
for næringslivet antas å bli. Kartleggingen er viktig
for å få et helhetsinntrykk av dagens reguleringspolitikk, og den danner også utgangspunktet for
Regelrådets prioritering av saker til uttalelse.

Regelrådet vurderer nøye hvilke forslag som
påvirker næringslivet i høy grad. I 2018 uttalte
Regelrådet seg 36 ganger om forslag til nytt
eller endret regelverk.

God regelverksutvikling krever at ulike alternativer
utredes og vurderes. Hvis ikke, kan mindre byrdefulle
og smartere alternativer oversees. Regelrådet jobber
aktivt med å veilede departementer og direktorater
i saker hvor vi har vurdert at beslutningsgrunnlaget
ikke er tilstrekkelig.

I Norge, som i flere andre land, er det et overveiende
antall små virksomheter som gir et betydelig bidrag
til den samlede verdiskapningen. Regelrådet vil
øke bevisstheten om at tiltak kan påvirke små
virksomheter annerledes enn store.

VIL VÆRE BÅDE «VAKTBIKKJE»
OG MEDHJELPER

BIDRAR TIL GODE
KOSTNAD-NYTTE-VURDERINGER

HAR AKTIV DIALOG
MED FORVALTNINGEN

Gjennom uttalelser sier Regelrådet ifra når forslag
som sendes på høring ikke er godt nok utredet.
Gjennom veiledning gir vi råd om hvordan
utredninger kan bli enda bedre før
de sendes på høring.

Unødvendige reguleringskostnader som påføres
næringslivet gir lavere vekst og mindre sysselsetting.
Regelrådet oppfordrer til at det utføres gode og
dekkende beregninger av kostnadene for
næringslivet i forbindelse med forslag til
nye statlige tiltak.

Regelrådet tilbyr både generell veiledning og
konkret oppfølgning i saker hvor vi har vurdert
at beslutningsgrunnlaget er utilstrekkelig. Ved direkte
dialog med forvaltningen, utveksler vi erfaring og
kunnskap om hva som skal til for å lage det beste
beslutningsgrunnlaget.

FØLGER FAGLIG UTVIKLING OM
REGELFORENKLING OG REGULERING
AV NÆRINGSVIRKSOMHET
Regelrådet følger den faglige utviklingen
og praksisen innenfor regelforenkling og regulering
av næringsvirksomhet både i Norge og internasjonalt.
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Gir rådgivende skriftlige
uttalelser ved høring av
forslag til nye eller endrede
lover og forskrifter.
Følger den faglige utvikling
og praksis på områdene
regelforenkling og regulering.
Gir generell veiledning
som skal fremme effektiv
regulering.
Kan bistå departementer
med å granske konsekvensutredninger som medfølger
forslag fra EU.

Regelrådet er et forvaltningsorgan
som er administrativt underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet.
Rådet har en fri og uavhengig stilling,
og departementet har ingen
instruksjonsrett i faglige spørsmål.
Regelrådets formål er å bidra
til at næringslivet ikke påføres
unødvendige byrder gjennom
nytt eller endret regelverk.
Rådet
Medlemmene av Regelrådet
ble utnevnt av Kongen i statsråd
den 11. desember 2015. Rådet
består av en leder, en nestleder,
tre øvrige rådsmedlemmer og ett
varamedlem. Rådsmedlemmene

har normalt en funksjonstid på fire
år med mulighet for forlengelse én
periode. Rådsmedlemmene har blitt
valgt i kraft av sin kompetanse, faglige
integritet og brede kunnskap om
næringslivets rammevilkår og den
norske regelverksprosessen. De
har også ulik geografisk tilknytning.
Regelrådet avholder møter om lag
én gang i måneden. Mellom møtene
kan rådet også behandle saker
elektronisk.
Sekretariatet
Til Regelrådet er det knyttet et
sekretariat som bistår Regelrådet i
arbeidet med uttalelser. Sekretariatet
er også ansvarlig for løpende

saksbehandling, veiledningsarbeid,
og å følge opp ansvarlige departe
menter og direktorater som mottar
kritiske uttalelser. Sekretariatet er
lokalisert i Hønefoss og har
kompetansebakgrunn innen
økonomi og jus. Dag Aarnes har
vært sekretariatets leder siden 2018.
Aarnes er utdannet samfunnsøkonom og har bred erfaring med
næringslivsrelatert arbeid fra statlig
sektor, næringsorganisasjoner og
privat næringsliv.
Internasjonalt samarbeid
Regelrådet tar del i internasjonalt
arbeid på våre fagområder. Vi

samarbeider med de øvrige
europeiske regelrådene gjennom
nettverket RegWatchEurope og har
også kontakt med EU-kommisjonens
regelråd, Regulatory Scrutiny Board
(RSB). Regelrådet deltar i den norske
delegasjonen til OECDs Regulatory
Policy Committee. I juni 2019 var
Regelrådet og Direktoratet for
økonomistyring vertskap for
OECD-konferansen «Measuring
Regulatory Performance. The Future
of Law-Making» i Oslo. Konferansen
samlet delegater fra OECDs
medlemsland til debatt om
temaer knyttet til effektive
reguleringer og god lovgivning.

Oversikt over prosessen for arbeid med uttalelser
Illustrasjonen nedenfor viser Regelrådets aktiviteter i forbindelse med arbeidet
med å kartlegge utredningskvalitet og avgi uttalelser.
MOTTAK
Departementer og direktorater skal sende alle forslag til nytt
eller endret regelverk som påvirker næringslivet til Regelrådet.
KARTLEGGING
Regelrådet kartlegger kvaliteten på alle høringer som berører
næringslivet og prioriterer hvilke høringssaker det vil gi uttalelse i.

UTARBEIDE UTKAST
Regelrådet vurderer høringen og utarbeider utkast til uttalelse.

VEDTAK OG OFFENTLIGGJØRING
Regelrådet vedtar og offentliggjør uttalelsen innen halv høringsfrist.
OVERSENDELSE OG PUBLISERING
Regelrådet oversender uttalelsen til ansvarlig myndighet, og publisererer
uttalelsen på www.regelradet.no. Ansvarlig myndighet skal uten ugrunnet
opphold gjøre Regelrådets uttalelse offentlig tilgjengelig.
VEILEDNINGSMØTE
Hvis saken ikke er tilstrekkelig utredet, tar Regelrådet initiativ til et
veiledningsmøte med ansvarlig myndighet.
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