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Kommentarer til etablering av Regelråd 
 
Vi vil med dette uttrykke vår støtte til etableringen av et regelråd for å styrke kvaliteten i 
beslutningsgrunnlaget for ulike politiske initiativ. Vi tror dette kan bidra til økt verdiskapning og 
lønnsomhet både for næringslivet og samfunnet generelt. I kraft av våre medlemmer og vår faglige 
kompetanse ønsker vi derfor å bidra aktivt til å støtte opp om dette initiativet. Vi ber derfor om å bli 
vurdert til å være representert i Regelrådet eller evt å være et fast rådgivende organ til Regelrådet. 
 
Vår første kommentar gjelder selve navnet, regelråd. Vi mener at dette navnet gir feil signaler i forhold til 
initiativets intensjon, nemlig å tilrettelegge for at næringslivet får de beste rammebetingelser for 
verdiskapning. I stedet for regelråd så foreslår vi kvalitetsråd. Det er jo nettopp dette formålet er, nemlig 
det å styrke kvaliteten i beslutningsgrunnlaget for politiske initiativ. 
 
Vi støtter det målet og det mandatet som er foreslått i høringsnotatet. NFKR vil fremheve viktigheten av å 
styrke Utredningsinstruksen og ikke minst  fokusere på utredningsprosessen og det å tenke proaktivt ved 
å sikre at det er tilstrekkelig kvalitet  i konsekvensvurderingene når de utarbeides første gang. 
Utredningsinstruksen bør inneha klare kvalitetsmål  og standarder som da produktet 
(konsekvensutredningen)  skal måles opp mot. Regel rådet blir da eiere av disse kravene og skal 
kontrollere/overvåke at produktene tilfredsstiller kravene i henhold til instruksen.   
 
Selve utredningsprosessen er også særdeles viktig fordi man her har et stort potensiale for økt 
verdiskapning gjennom systematisk å  fokusere på kvalitetsmål og kontinuerlig læring i alle deler av 
prosessen. Vi tror at Rådet bør spille en viktig rolle ved å tilføre kompetanse og øke kunnskap om  
hvordan konsekvensutredninger skal gjennomføres i henhold til gitte kvalitets krav.  Etter vår mening vil 
implementering av  et kvalitets styringssystem etter ISO 91000 standarden best kunne sikre nettopp 
etterlevelse og kvalitet. 
 
Det å implimentere et kvalitetsstyringssystem er en strategisk beslutning som derfor bør inngå i føringene 
som skal gjelde for Rådet.  NFKR har den størtse faglige kompetansen både når det gjelder selve 
kvalitetsstandardens innhold og formål og hvordan standarden kan implementeres på en effektiv måte. I 
tillegg har vi kompetanse på hvordan et kvalitetsstyringssystem kan bli et viktig verktøy for å drive 
kontinuerlig forbedring og læring.  
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