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Alminnelig høring -  etablering av regelråd for næringslivet 

Det vises til høringsbrev av 19. desember 2014 vedlagt forslag om etablering av et uavhengig 

regelråd for næringslivet.  

 

Klima- og miljødepartementet viser til vårt brev av 1. september 2014 i forbindelse med 

departementesforeleggelsen.  

 

Vi viser til at regelrådet i henhold til mandatet ”skal bidra til at næringslivet ikke påføres 

unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.” I henhold til høringsnotatet skal  

regelrådets primæroppgave være å sikre at de konsekvensvurderingene som gjennomføres i 

forbindelse med nytt/endret regelverk som sendes på alminnelig høring og har relevans for 

næringslivet, er i samsvar med utredningsinstruksens krav. Klima- og miljødepartementet 

mener at denne setningen gir regelrådet et mer omfattende mandat enn det vi anser ønskelig. 

Å vurdere om næringslivet har blitt påført unødvendige byrder gjennom regelverket, er 

imidlertid noe helt annet enn slik kvalitetskontroll. For å fjerne usikkerhet knyttet til om 

regelrådet også skal ha myndighet til å vurdere om et regelverk som tar sikte på å beskytte 

ulike samfunnsinteresser er ”nødvendig” og om nytten står i forhold til den eventuelle byrden 

næringslivet blir pålagt, forslår Klima- og miljødepartementet å fjerne setningen om at 

regelrådet ”skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller 

endret regelverk”.   

 

Når det gjelder EØS-relevant regelverk, mener departementet det er hensiktmessig, slik det 

foreslås, at foreleggelse for regelrådet for næringslivet kun skal skje dersom dette begjæres av 

departementet som er ansvarlig for regelverket.  

 

I henhold til høringsnotatet skal rådet selv avgjøre formen på sine uttalelser, men med 



Side 2 

 

utgangspunkt i mandatet og de krav som utredningsinstruksen og rundskriv om 

samfunnsøkonomisk analyse, stiller. Klima- og miljødepartementet mener det i  mandatet 

eller på annen måte bør gis klare føringer om at regelrådet i sine svar bør begrunne konkret 

hvorfor en konsekvensvurdering ikke oppfyller kravene i utredningsinstruksen.  

 

Departementet er for øvrig positiv til at det nå klart fremgår at regelrådet skal motta forslag 

samtidig med at det sendes på alminnelig høring samt at uttalelelsene skal anses som 

rådgivende.  

  

 

 

Med hilsen  

 

 

Ida Juell (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Ingvild Nybøe 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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