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• Avgi uttalelser om utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk som 

påvirker næringslivets kostnader.

• Vurdere om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som 

utredningsinstruksen stiller, og om virkningene for næringslivet er tilstrekkelig 

kartlagt. 

• Gi råd om utforming av regelverk slik at målene kan oppnås til en relativt sett lav 

kostnad for næringslivet.

• Følge den faglige utviklingen internasjonalt.

Regelrådets mandat 
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Krav til statlige utredninger

• Politikere og andre 

beslutningstakere skal vite 

hvilke konsekvenser reglene 

de vedtar gir. 

Utredningsinstruksen er klar.

• Samfunnets ressurser skal 

brukes fornuftig. Finn 

smartest mulig måte å oppnå 

formålet og unngå 

unødvendige byrder.
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• Vi kartlegger alle høringer som 

berører næringslivet.

• Videre samler vi data gjennom 

våre uttalelser. 

• Vi er i gang med å spore sakenes 

videre skjebne. 

• Holder oppfølgingsmøter i saker 

med kritiske uttalelser. 

Kartlegging, uttalelser og veiledning 
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Hvilke næringer påvirkes av regelforslagene? 
De åtte næringene som påvirkes hyppigst, og regelverksforslag som går på tvers av næringer
Antall regelforslag. 1. halvår 2018 
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Industri

Jordbruk og skogbruk

Finans- og forsikring

Fiske, fangst og akvakultur

Lufttransport

Transport og lagring på land

Sjøfart

Bygg og anlegg

På tvers av næringer:

Skatt, regnskap, revisjon

Regler om eierforhold, selskapsrett mm.

Arbeidsmiljø, HMS mm.

Merk: Noen regelforslag er 
talt opp flere ganger der de 
påvirker flere næringer
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• Foreslås det forenklinger?
Ja: 31 % Nei: 69 % 

• Blir virkninger for næringslivet omtalt?

Ja: 23 % Nei/ubetydelig: 77 %

• Blir alternative tiltak utredet? 
Ja: 33 % Nei: 48 % 
(resten: ikke relevant)

• Blir hensynet til små- og mellomstore 

bedrifter vurdert? 

Ja: 12 % Nei: 88 %

Sentrale indikatorer for 1. halvår 2018:

Nasjonalt initiativ

EØS-relevant regelverk

Annen internasjonal avtale
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Saker med høye kostnader for næringslivet prioriteres
1. halvår 2018
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LITEN: Få berørte + lave kostnader MIDDELS: Få berørte + høy kostnad eller
mange berørte + liten kostnad

STOR: Mange berørte + høye kostnader

Antall saker i kostnadskategori Antall uttalelser

Funn: Regelrådet har avgitt uttalelse eller høringssvar i alle saker 
der vi har vurdert at kostnadene for næringslivet er store.
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Regelrådets uttalelser, fordelt på regelprodusent
Antall, juni 2016 – juni 2018
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Finansdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdep.

Samferdselsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Mattilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Figuren viser regelprodusenter der Regelrådet har gitt uttalelse mer enn en gang. Regelrådet har gitt uttalelse 
en gang til ni andre regelprodusenter. 
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Vurdering av om forslaget er tilstrekkelig utredet
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Grønn: Forslaget er tilstrekkelig utredet.
Gul: Utredningen har svakheter.
Rød: Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet. 
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Hva skjer med Regelrådets uttalelser?

• Vi har forsøkt å spore hva som har skjedd med de utredningene 

Regelrådet har uttalt seg til. Resultatene viser:

• (Overraskende?) lang saksbehandlingstid etter høring.

• Forskriftsendringer etter høringer lar seg vanskelig spore.

• Liten bruk av henvisninger til høringsrunder – ingen redegjør for 

kritikken de fikk.

• MEN: Vi ser allerede nå effekter på kvaliteten av utredningene ved 

å følge hver institusjon over tid.
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• Kun halvparten av alle høringer vedr næringslivet blir sendt til Regelrådet

• Oppdelte reguleringsprosesser

• Lite samarbeid på tvers i forvaltningen? 

• Svært vanskelig å uttale oss om målet kan nås til en relativt lav kostnad for 

næringslivet – for liten info i høringsnotatene

• Kun 1 av 5 saker har vi sagt at målet kan nås uten unødige byrder

Regelrådet erfarer
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• Mye går bedre 

• Færre røde og flere grønne uttalelser, men alt for mange gule

• Er vi blitt for snille eller er beslutningsgrunnlagene blitt bedre?

• Men mye gjenstår

• Synliggjøre alternativer

• Økonomiske konsekvenser (smb) – sterkt fokus i Europa – lite fokus i Norge

• NFD i samarbeid med Regelrådet kommer med oppdatert veileder i øk kv for n.livet

• Vi har fått til resultater overfor målgruppen forvaltningen – mindre oppmerksomhet politisk

Konklusjon resultater
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• Lange beslutningsprosesser betyr at det tar lang tid før vi ser resultater av vårt 
arbeide – foreløpig ikke bedt om flere/sterkere virkemidler, - vi ønsker:

• Alle nye lovforslag vedr næringslivet skal inneholde Regelrådets konklusjon

• Alle nye forskrifter vedr næringslivet skal gis et beslutningsgrunnlag der 
Regelrådet og andre høringsinstanser er kommentert og våre innspill er tatt 
stilling til – publisert på deres nettsider (dette skal vi følge opp)

• Bør Regelrådet gis en stopp-funksjon og få mulighet til å sende tilbake 
utredninger innenfor en gitt periode? 

• Mer bevisste politikere – gode utredninger må etterspørres, og krav må stilles

Har rådet myndighet, autoritet og tilstrekkelige virkemidler 
til å fylle rollen de er gitt?
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• Flere uttalelser, mer veiledning, samfunnsaktør, kompetent organisasjon

• Skal følge de store regelverksprodusentene og de store sakene tett. Vi skal 

særlig være oppmerksomme på om det skjer noe over tid i måten de 

forholder seg til utredningsinstruksen på, og virkningene for næringslivet

• Noen næringer og tema påvirkes oftere av regelverksendringer. Her må vi 

bygge mer kompetanse og samarbeide med næringslivet

• Vi skal fortsette å dokumentere typiske svakheter i utredninger, og registrerer 

gode eksempler og suksesshistorier

• Fokus på effektivisering/digitalisering og hensynet til SMB

Veien videre – vår strategi


