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Høring - Regelråd for næringslivet  
 

Vi viser til brev av 14. desember 2014 og høringsnotat om etablering av et regelråd for næringslivet 

med høringsfrist 19. mars 2015. 

 

Brønnøysundregistrene har mange års erfaring med å initiere, systematisere og forvalte 

belastningsdata og forenklingstiltak for næringslivet, ikke bare i forhold til regelverk etaten 

forvalter selv men også som pådriver, rådgiver og støttespiller overfor hele offentlig forvaltning. I 

denne sammenhengen har vi blant annet kontakt med regelråd i andre land.  

 

I tillegg til å kommentere Departementets forslag, vil vi gi noen betraktninger om hvordan 

Brønnøysundregistrene kan være en støttespiller for så vel regelprodusentene som regelrådet selv 

for å oppnå ønsket effekt.  

 

 

Regelråd som instrument for næringsforenkling 

 

Omfang av ordningen 

Ofte er regler innrettet mot særskilte aktiviteter eller situasjoner som ikke nødvendigvis bare slår 

ut overfor næringsdrivende. Typisk er krav til arbeidsmiljø, pensjonsordning, lønnsrapportering og 

merverdiavgift, som i tillegg til å treffe næringslivet får ganske likeartede konsekvenser for 

eksempelvis frivillige organisasjoner, kunstnere og helseinstitusjoner og i mange tilfeller også for 

offentlige virksomheter selv.  
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Selv om det nok er naturlig å starte med et avgrenset mandat, bør det vurderes å begrense selve 

navnet på det nye organet til å være «Regelrådet». Dermed står man mer fritt til å utvide eller 

innskrenke omfanget av de reglene og konsekvensene som til enhver tid skal falle inn under 

ordningen, uten å skape forvirring i forhold til et innarbeidet navn.  

 

 

Effekter av rådets arbeid 

Brønnøysundregistrene tar utgangspunkt i det formulerte målet med regelrådet, slik det er 

foreslått i utkastet til mandat: 

 

«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.»  

 

Vi er enig i at regelrådets arbeid vil kunne ha en viss oppdragende effekt. Vi er likevel i tvil om 

hvorvidt rådets virksomhet, isolert sett, i særlig grad kan «bidra til at næringslivet ikke påføres 

unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk» slik det også er formulert i forslaget til 

mandat. Regelrådets tilbakemeldinger i en formell høringsrunde kan komme i seneste laget til å 

påvirke det konkrete regelforslaget i vesentlig grad.  

 

Som antatt i høringsnotatet, kan rådets foreslåtte virksomhet i større grad være et effektivt tiltak 

«hvis det leder til økt etterspørsel etter støttetiltak i tidlig fase». Virksomheten til regelrådet bør 

kunne gi framtidige regelprodusenter en kontinuerlig påminnelse om at effekten for næringslivet 

skal tillegges vekt under hele arbeidet med regelutforming. Det kan få ellers ganske introverte 

offentlige virksomheter til å løfte blikket fra egennytte og interne effekter mens det ennå er åpning 

for ulike løsningsalternativer og god tid til å søke råd hos næringslivet selv og hos annen ekspertise. 

Likevel kan det bli en utfordring å overbevise regelprodusenter om at de faktisk vil trenge hjelp og 

dermed etterspør støtte utenfra. 

 

Etter forslaget til mandat skal rådet «gi informasjon og generell veiledning som fremmer 

samfunnsøkonomisk god regulering». For å oppnå den ønskede «økt etterspørsel etter støttetiltak i 

tidlig fase», blir målrettet kommunikasjon med relevante fagmiljøer helt avgjørende. Det er en 

krevende fagoppgave å påvirke holdninger og prioriteringer uten kraftige sanksjonsmidler. 

 

Høringsnotatet ser ikke for seg at rådet selv skal yte aktiv bistand til regelproduksjonsmiljøene 

under arbeidet med konkrete regler. Notatet peker på rollekonflikter som lett oppstår hvis et 

kontrollorgan også har vært veileder. Dessuten bør nok regelrådet, med sin formelle posisjon, 

være forsiktig med å ha synspunkter på selve den politiske intensjonen som et nytt regelsett 

normalt vil ha til hensikt å oppfylle. 
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Involvering av berørte parter 

Utredningsinstruksen stiller krav om at berørte parter skal involveres i arbeidet. Som kjent har 

næringsorganisasjonene i lang tid og en rekke sammenhenger kritisert at næringslivet ikke trekkes 

inn tidsnok til å påvirke den endelige utformingen av lover og sentrale forskrifter. På høringsstadiet 

kan man allerede ha bundet seg til rutiner som næringslivet selv kunne funnet enklere løsninger 

på.  

 

Vi deler høringsbrevets oppfatning av at «involvering av berørte parter (næringslivet) i en tidlig fase 

[er] et viktig tiltak der praksisen i enkelte deler av forvaltningen er noe vaklende». Men 

erfaringsmessig vil ikke et lite antall næringsrepresentanter i utvalg eller arbeidsgrupper gi noen 

sikkerhet for at viktige næringshensyn belyses. Vi mener at Brønnøysundregistrene, med etatens 

mangeårige samarbeid med et stort spekter av etablerere og næringsdrivende, kunne være en 

viktig støttespiller for regelprodusenten under forarbeidet, slik vi beskriver nærmere nedenfor.  

 

 

Brønnøysundregistrene som nøytral støttespiller for regelprodusent 

Helt fra etableringen av Foretaksregisteret, som samordnet omkring 100 lokale handelsregistre på 

1980-tallet, har Brønnøysundregistrene hatt et særskilt ansvar for å bidra til å nå et næringspolitisk 

mål om å frigi virksomhetenes tid fra å oppfylle offentlige krav til å arbeide med egen 

verdiskapning. I årenes løp har vi fått ansvar for en rekke tiltak som skal støtte en samlet offentlig 

forvaltning i arbeidet for et enklere næringsliv.  

 

Felles for disse er at bruker-/deltakeretater behandles likt. Brønnøysundregistrene har et 

forvalteransvar men ingen rett til særbehandling eller særskilt prioritet for sine egne regler, 

skjemaer og tjenester. 

 

Per i dag bidrar Brønnøysundregistrene til offentlige organers næringsforenkling på følgende 

områder: 

 

 Forenklingsverktøy tilgjengelig for alle etater 

Eksempler: Enhetsregisteret, ELMER-retningslinjene, Oppgaveregisteret/DELFI, Altinn 

og SERES. 

 Samarbeidstiltak mellom etater  

Altinn-løsningen er eksempel også her. Dessuten drives det et særskilt etatssamarbeid 

om informasjon i Altinn-portalen (Altinn/Starte og drive bedrift). 

 Veiledning/informasjon på tvers av etater  

Telefon- og e-posttjeneste i Narvik (Bedriftsveiledning). Informasjonstekster i Altinn-

portalen. 
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 Pådriver for forenkling hos alle etater  

Etatsbesøk med informasjon om forenklingsmuligheter, utredning av forenklingsforslag 

på tvers, særskilt utredning av høringssvar i saker med næringskonsekvens. Alt dette 

med hjemmel i oppgaveregisterloven. 

 

Forenklingsaspektet ved Altinn-infrastrukturen og ELMER-retningslinjene er godt kjent og gjør 

normalt sin nytte ganske uavhengig av hvordan offentlige næringslivsregler utformes. Krav om å 

bruke felleskomponenter og om å følge ELMER gjelder uansett. 

 

Oppgaveregisteret er derimot et godt eksempel på verktøy som kan påvirke regelproduksjonen 

direkte og føre til et mer næringsvennlig regelverk.  Her finnes en oversikt over hvilke etater som 

samler inn hvilke typer informasjon fra hvilke deler av næringslivet. I arbeidet med regelverk som 

kan medføre registrerings- eller rapporteringsplikt, vil det være viktig å få tidlig kjennskap til infor-

masjon som samles inn av andre etater med beslektet databehov. Kanskje kan man tilpasse 

regelforslaget til eksisterende data og rutiner. Små avvik i begrepsdefinisjoner og tidsfrister kan 

være avgjørende for om likeartet informasjon kan gjenbrukes eller må kreves inn på nytt. 

Brønnøysundregistrenes satsing på informasjonsforvaltning i samarbeid med Difi vil ytterligere 

forsterke denne oversikten. 

 

Bedriftsveiledning, informasjonstjenesten ved Brønnøysundregistrenes kontor i Narvik, besitter og 

formidler en sjelden samling kunnskap om alle næringsrettede krav og støtteordninger i Norge.  

Helt siden Næringsdepartementet på 1990-tallet tok initiativ til forløperen Bedin.no med 

tilhørende telefontjeneste, har dette Narvik-miljøet hatt en solid plass i norsk næringspolitikk. I 

tillegg til å gi konkret hjelp i enkeltsaker, fungerer Narvik-miljøet som en unik lyttepost for 

næringslivets frustrasjoner og utfordringer ved summen av offentlig regelverk, på tvers av 

regelområder. Slik kunnskap kan være til stor hjelp i regelprodusentens manøvrering mellom ulike 

løsningsmuligheter, så nye krav ikke øker den samlede belastningen unødig.  

 

 

Vår konklusjon 

Selv om regelrådet tar sikte på å holde en viss avstand til arbeidet med å utvikle regelforslag fram 

mot høringsfasen, kan økt oppmerksomhet om konsekvenser for næringslivet gi stor forenklings-

effekt hvis rådets aktiviteter støttes av målrettet kommunikasjon, herunder markedsføring av den 

støtten som Brønnøysundregistrene kan bidra med under selve regelproduksjonen.  

  

Vi mener Brønnøysundregistrene er særlig egnet for å møte en påfølgende økt etterspørsel etter 

støttetiltak under regelutvikling, ved å forsterke innsatsen på områder hvor vi allerede har 

spisskompetanse. Slik kan vi opptre som uavhengig supplement til, og i forkant av, regelrådets 

arbeid. 
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Utfordringer ved konsekvensutredning 

Det er en kjent problemstilling gjennom mange år at konsekvenser for næringslivet ikke er 

tilstrekkelig utredet foran et regelforslag og at forholdet mellom nytte og kostnader ikke er 

tilstrekkelig drøftet. Det gjelder både omstillingskostnader ved overgang til nytt regime og løpende 

kostnader før og etter regelendringene trer i kraft. Som høringsnotatet påpeker, stilles det 

tilstrekkelig tydelige krav om dette i Utredningsinstruksen og det finnes mye veiledningsmateriell, 

men det skorter på gjennomføring.  

 

Mangelfulle beregningsdata 

Regelprodusentene har per i dag lite tilgang til hensiktsmessig, ajourført datagrunnlag for å kvanti-

fisere konsekvensene for næringslivet av nytt eller endret regelverk. Brønnøysundregistrene har 

oppbevaringsansvaret for DELFI-databasen med næringslivets administrative byrder pr. 2008, 

basert på tidligere målinger. Dette kan være et godt utgangspunkt for å kostnadsberegne den nå-

situasjonen som framtidas belastning skal relateres til.  

 

Som en naturlig videreutvikling av ansvaret for Oppgaveregisteret, ønsker Brønnøysundregistrene 

å kunne tilby regelprodusentene et bedre og mer detaljert og brukervennlig verktøy for å kalkulere 

næringslivets administrative kostnader. Oppgavepliktene dekker bare en liten del av næringslivets 

totale belastning ved etterlevelse av offentlig regelverk. Dermed kan det også være naturlig å 

utvide eller endre oppgaveregisterloven og Oppgaveregisteret til å gi grunnlag for en helhetlig 

belastningsstatistikk for næringslivet.  

 

I første omgang er det en bestilling i vårt tildelingsbrev for 2015 å gjøre en «analyse av behovet for 

en ny metode for å beregne næringslivets belastningsstatistikk, herunder eventuelt behov for 

regelverksendringer». Dette er det også naturlig å se i sammenheng med høringsnotatets tanker 

om videreutviklet oppgavebelastningsstatistikk som bidrag til å evaluere effekten av regelrådets 

eget arbeid. 

 

Andre utfordringer 

Høringsnotatet gjengir Riksrevisjonens og Difis betraktninger om årsak til mangelfull 

konsekvensvurdering. Nedenfor vil vi trekke fram flere mulige årsaker, som virker noe 

underkommunisert i dagens debatt. 

 

Gode anslag for kostnader forutsetter at regelforslaget er tilstrekkelig detaljert. Jo mer generelle 

de foreslåtte bestemmelsene er, jo større spillerom får den etaten som skal «oversette» reglene til 

praktiske løsninger som kan gi svært ulike konsekvenser for næringslivet i praksis. 

Regelprodusenten kan altså få et valg mellom å utforme regler som definerer rutiner og 

saksbehandlingsregime svært detaljert eller å akseptere at belastningen for den som skal omstille 

seg til og etterleve et nytt regelverk er noe uavklart i forkant. Detaljerte regler gir forutsigbarhet, 
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og altså et bedre beregningsgrunnlag, men vil samtidig svekke regelforvalterens frihet og 

fleksibilitet ved valg og endring av rutiner når reglene skal implementeres.  

 

Helt siden næringsorganisasjonene etablerte Næringslivets Skjemaråd på 1990-tallet har 

organisasjonene vært opptatt av at redusert belastning for næringslivet ikke bare handler om tid 

eller penger. Opplevelsen av belastning er noe subjektivt, som påvirkes ganske mye av om 

bedriftene selv finner tidsbruken meningsfull. For eksempel vil språkbruk, visuell utforming, god 

informasjon og andre lite målbare aspekter i samhandlingen med det offentlige virke inn på hvor 

belastende oppgaven oppleves å være, uavhengig av faktiske omkostninger. Kanskje kan 

merarbeid for å etterleve nye regler oppleves som en ren forbedring, hvis det blir tydeliggjort at 

det gir bedre intern oversikt, sikrer mer rettferdig fordeling av goder eller er et bedre grunnlag for 

riktige offentlige vedtak.  

 

Vår konklusjon 

Det er mange årsaker til at konsekvenser for næringslivet ikke blir tilstrekkelig utredet i forbindelse 

med et regelforslag, til tross for tydelige krav i utredningsinstruksen. 

 

Brønnøysundregistrene ønsker å kunne bidra med stadig bedre beregningsdata for 

regelprodusentene. Allerede i dag kan vi bistå med å vurdere konsekvenser av ulik implementering, 

og vi har erfaring med å påvirke og til dels måle opplevelsen av belastning uavhengig av faktiske 

kostnader. 

 

 

 

 

Brønnøysundregistrenes forhold til selve Regelrådet 

 

Opplæring 

Regelrådets arbeid vil kreve god innsikt i både næringslivets og offentlig sektors forutsetninger og 

prosesser. Etter Brønnøysundregistrenes erfaring er det vanskelig å finne denne kompetansen hos 

enkeltpersoner uten solid praksis fra begge arenaer, selv når relevant formell utdanning er på 

plass. Det er til og med krevende å sette sammen en gruppe som i sum besitter tilstrekkelig 

kunnskap og erfaring til å forstå rekkevidden av offentlige krav til næringslivet. 

 

Brønnøysundregistrene går ut fra at det kompetansemiljøet vi over lang tid har etablert i Brønnøy-

sund og Narvik allerede kan være en god støtte for rådets sekretariat. Hvorvidt og eventuelt 

hvordan et samarbeid skal formaliseres er det naturlig å komme tilbake til senere.  
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Videreutvikling av samarbeidet 

Vi merker oss høringsnotatets forslag om at regelrådet «bør evalueres etter 4-5 år, eventuelt 

tidligere hvis det er behov for det». Herunder ønsker man å vurdere «om mandatet skal utvides 

med hensyn til veiledningsforpliktelser».  

 

Hvis regelrådets mandat utvides til å omfatte veiledning, bør dette samordnes formelt med 

Brønnøysundregistrenes aktiviteter. Som pådriver for forenkling har Brønnøysundregistrene lang 

erfaring med å samarbeide om tiltak hvor vi ikke skal særbehandle egen etat. Vi er dessuten vant til 

å samhandle i en distribuert organisasjon og kan ha et nært og tett samarbeid med egne og andres 

fagmiljøer, uavhengig av lokasjoner og fysisk avstand. 

 

Vi er enig i høringsnotatets forslag om å etablere regelrådet som permanent organ allerede fra 

starten og eventuelt justere grenseflaten mellom kontrollfunksjonen og eventuell veiledning til 

regelprodusent etter å ha høstet egne erfaringer. Dermed kan også retning og struktur for 

samarbeid med Brønnøysundregistrenes forenklingsmiljø få rimelig tid til utvikles og modnes. 

 

Brønnøysundregistrene ser fram til videre samarbeid om konkretisering og videreutvikling av 

regelrådets oppgaver og mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

BRØNNØYSUNDREGISTRENE                                         

 

 

 

Lars Peder Brekk  Mette Siri Brønmo 

direktør  avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.  

 

Saksbehandler: Underdirektør Are Trælvik        
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