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Etablering av regelråd 
 

Bedriftsforbundet viser til høringsbrev av 19.12 om etablering av regelråd. Bedriftsforbundet 
vil med dette gi kommentarer til forslaget. 
 
Bedriftsforbundet er en næringspolitisk interesseorganisasjon for små og mellomstore 
bedrifter. Vi jobber for at det skal bli enklere å drive bedrift og har cirka 4000 medlemmer i 
alle bransjer. 
 
Generelt om forslaget  
 
Bedriftsforbundet støtter forslaget om etablering av et uavhengig regelråd.  
 
Vi mener et uavhengig regelråd bør innføres og må ses på som en viktig del av det totale 
forenklingsarbeidet. Regjeringen har som målsetting å redusere næringslivets kostnader ved å 
etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav med 25 prosent sammenlignet med 
kostnadene i 2011. Nærings- og fiskeridepartementet har en viktig oppgave ved å koordinere 
forenklingsarbeidet og gjennomgå det eksisterende regelverket for næringslivet. Regelrådet 
blir derfor et viktig ledd i forenklingsarbeidet ettersom deres primæroppgave er å vurdere 
forslag til nytt regelverk som har betydning for næringslivet. Med et uavhengig regelråd blir 
regjeringens forenklingspolitikk mer helhetlig ettersom man nå vil jobbe med å redusere 
eksisterende byrdefulle regler og samtidig forhindre at nye byrdefulle regler legges til.  
 
Småbedrifter er de som bruker mest tid på administrasjon. Bedriftsforbundet håper derfor at 
det uavhengige regelrådet i større grad vil skille mellom små og store bedrifter i sin evaluering 
av nye regler og reguleringer. Kravene i regelverket er ofte de samme for små og store 
bedrifter, selv om småbedriftene har mindre administrative ressurser til å følge opp. Det gjør 
nye krav ekstra byrdefullt for småbedriftene, som igjen svekker konkurransen mot de større 
bedriftene og den totale verdiskapingen.   
 
Bedriftsforbundet har ved tidligere anledninger etterlyst et forenklingsregnskap hvor man ser 
på nye regler og tidligere forenklinger i sammenheng. Et regelråd vil forhåpentligvis virke 
preventivt ved å gi en bedre forståelse av de kostnadene som også påføres næringslivet ved 
innføring av nye regler. Vi håper også at man på sikt kan få utarbeidet et netto 
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forenklingsregnskap som innehar en oversikten over det som forenkles og nye byrder som 
påføres næringslivet, slik at de sees i sammenheng.  
 
Kommentarer fra Bedriftsforbundet 
 
Overskriftene under referer til det stedet i høringsnotatet som vi ønsker å kommentere 
 
2.3 Kritikk av dagens praksis ved utredninger 
 
I høringsnotatet vises det blant annet til at Difi og Riksrevisjonen sine evalueringer om 
offentlig tiltak er tilstrekkelig utredet. Som høringsinstans har Bedriftsforbundet ved flere 
anledninger reagert på departementenes mangelfulle konsekvensutredninger av forslag og 
manglende utredninger av alternative forslag. Bedriftsforbundet mener at et uavhengig 
regelråd vil føre til en skjerpende effekt for de ulike departementene ved en bedre 
etterlevelse av utredningsinstruksen og om konsekvenser for næringslivets byrder er 
tilstrekkelig utredet. Dersom instruksen og hva som skal utredes med tanke på å 
administrative kostnader for næringslivet er uklart, bør man også gjøre endringer i instruksen 
i tillegg. 
 
4.1 primæroppgave  
 
I høringsnotatet står det følgende:  
 
«Regelrådet skal granske utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker 
næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Regelrådet skal ta stilling til om 
det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller. 
Regelrådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås 
til en, relativt sett, lav kostnad for næringslivet» 
 
Bedriftsforbundet støtter forslaget til regelrådets primæroppgave. Vi ønsker spesielt å trekke 
frem viktigheten av at regelrådet vurderer om endringer i regelverket er utformet slik at 
målene oppnås til en, relativt sett, lav kostnad for næringslivet. Etter vår mening er det her 
naturlig at regelrådet også vurderer om endringer i regelverket bør innebære at man gjør et 
skille mellom små og store bedrifter.  
 
4.2 Uavhengighet og forvaltningsrettslig status  
 
Bedriftsforbundet støtter forslaget om at regelrådet skal være uavhengig av forvaltningen og 
regjeringsapparatet. Regelrådet må ikke bli et organ som kontrollerer sine «egne» eller tar 
instruks fra et departement i faglige spørsmål.  
 
4.3 Kontroll eller veiledning? 
 
Bedriftsforbundet mener at et regelråd primært skal drive med kontroll, og ikke veiledning. 
Over tid vil forhåpentligvis rådets uttalelser til konsekvensutredninger gi veiledning til 
forvaltningen. For at regelrådet skal bevare sin uavhengighet og er det viktig å opprettholde 



 

et skille mellom de som er ansvarlig for utredningen og de som har ansvaret for å utføre 
kontroll. Et annet aspekt ved dette er selvfølgelig budsjett og ressurser. Slik det er lagt opp til i 
høringsnotatet vil ikke regelrådet ha mulighet til å drive med omfattende veiledning. 
Spørsmålet burde heller komme opp igjen ved en evaluering av regelrådet om noen år. 
 
4.5 Regelrådets plassering i utredningsfasen 
 
Regelrådet skal drive med kontroll og det er derfor naturlig at rådet kommer inn på et 
tidspunkt der utredningene er ferdigstilt og konsekvensvurderingen gjennomført. Vi er enig 
med departementets vurdering om at regelrådet skal få tilgang på høringer samtidig med 
øvrige høringsinstanser, men at de har en kortere høringsfrist på minimum tre uker. Det må 
derimot ikke bli så firkantet at ikke regelrådet kan involveres to ganger, for eksempel der en 
konsekvensutredning har fått rettmessig kritikk av rådet. Forvaltningen bør her få muligheten 
til å følge opp anbefalinger fra rådet og be om en ny vurdering.  
 
Det legges til grunn at i lovsaker får man i prop-en se om regelrådets uttalelse er fulgt opp 
eller ikke. I forskriftssaker er dette annerledes, siden neste steg etter høring er fastsettelse av 
forskrift, og da vet hva man ikke hva forvaltningen har gjort med uttalelsen. Her bør det være 
en eller annen mekanisme for at i alle fall regelrådet får vite hva som har skjedd, til bruk for 
sin senere rapportering. 
 
4.7 Arbeidsform og organisering 
 
Bedriftsforbundet mener at regelrådet bør følge britisk modell så langt det lar seg gjøre. 
Videre er det vår oppfatning at regelrådet bør få egne nettsider hvor de publiserer 
anbefalinger og rapporter.  
 
Bedriftsforbundet har ikke noen sterke formeninger om antall rådsmedlemmer, men forslaget 
om fire faste rådsmedlemmer, fire varaer og et sekretariat på åtte stillinger høres fornuftig ut. 
Ved en senere evaluering vil det være mer hensiktsmessig å diskutere antall rådsmedlemmer. 
Rådsmedlemmene bør være eksternt rekruttert og etter vår mening burde de ikke ha en 
dobbeltrolle ved at de i tillegg representerer noen av partene i arbeidslivet. Det ville svekket 
rådets uavhengighet og ført til interessekonflikter. 
 
4.11 Tidsperspektiv og evaluering   
 
For Bedriftsforbundet er det helt avgjørende at ordningen om regelråd blir gjort permanent. 
En prøveordning vil svekke regelrådets autoritet og innflytelse. Hvis forvaltning og politikerne 
tror at dette bare er et midlertidig prosjekt, er vi redd for at rådets innspill og 
tilbakemeldinger ikke vil bli respektert. Forenkling av administrative oppgaver for næringslivet 
er et langsiktig og kontinuerlig prosjekt som må opprettholdes, uavhengig av hvilke partier 
som sitter i regjering. Når det er sagt så er det fornuftig å ha en evaluering av regelrådet etter 
en gitt periode. Det kan oppstå utfordringer tilknyttet mandatet eller organiseringen som vil 
kreve at det skjer endringer.    
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