
 

 

Vi viser til høringsbrev datert 19. desember 2014.  
 
Direktoratet for byggkvalitet ser klart behovet for og nytten av at konsekvenser av nytt 
regelverk utredes tilstrekkelig. Vi ser også for vår egen del at vi har forbedringspotensial for å 
oppfylle utredningskravene slik de stilles i regelverk og instrukser i dag.  
 
Slik vi oppfatter utkastet, vil den vesentlige funksjonen til regelrådet være en kvalitetssikring 
av gjennomførte utredninger. Regelrådet vil dermed fungere som et ”ris bak speilet” til 
forvaltningen.    
 
Vår oppfatning er at hovedgrunnen til at det ikke gjennomføres utredninger som blir 
tilstrekkelig gode, er at det mangler tilgjengelige data, beregningsgrunnlag og en praktisk 
anvendbar metodikk.  
 
Videre anser vi at hvor mye som kreves av konsekvensutredninger av ulike saker bør tilpasses 
sakens viktighet, og vi savner en omforent diskusjon av hvor grensen skal gå.  
 
Dersom regelrådet primært skal ha en kvalitessikringsfunksjon er vi i tvil om regelrådet faktisk 
vil medføre en bedring av konsekvensutredninger fra forvaltningens side. 
 
Vi tror i stedet at det ville være hensiktsmessig med veiledning og samspill, og at regelrådet 
bør ha en viktig rolle i den forbindelse. For eksempel kunne regelrådet være en pådriver til å 
få utviklet modeller og videreformidle slike modelller og erfaringer med bruk av disse mellom 
ulike deler av forvaltningen.  
 
For vårt eget fagområdes vedkommende kan vi opplyse om det av Kommunal- og 
moderninseringsdepartementet er satt i gang et arbeid med å utvikle metoder og 
samhandlingsmodeller som kan brukes ved beregninger av konsekvenser av regelverket. 
Dette arbeidet gjøres i samarbeid mellom bransjen og direktoratet. Utviklingsarbeidet har gitt 
oss erfaringer som kan komme til nytte for flere deler av forvaltningen. Regelrådet kan gjerne 
være en pådriver i en slik erfaringsutveksling innen forvaltningen.  
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