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Punkter med gul skyggebakgrunn er nye i tiltaksplan 2003.
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1 Et lett tilgjengelig regelverk

1 Et lett tilgjengelig regelverk

1.1

1.1

Økt etterkontroll av regelverk

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

1.2

!

Det regelverket som til enhver tid gjelder skal være oppdatert og
gi uttrykk for reelle behov. Regelverksarbeid må anses som en
kontinuerlig prosess som ikke uten videre kan anses som avsluttet selv
om en lov eller forskrift er vedtatt eller trådt i kraft. Det er derfor behov
for en mer aktiv etterkontroll av regelverk.
Det er besluttet at forvaltningen skal pålegges å vurdere behovet for
etterkontroll og tidspunktet for slik etterkontroll når lover og forskrifter
vedtas eller endres. Pålegget skal nedfelles i utredningsinstruksen.
JD (lovavdelingen) og AAD i samråd med FIN og Statsministerens
kontor
Tiltaket settes i verk innen 1. januar 2003
Under arbeid (forsinket). AAD vil se tiltaket i sammenheng
med spørsmålet om solnedgangslovgivning og diverse andre
problemstillinger vedrørende Utredningsinstruksen er avklart.

Tidsbegrenset gyldighetstid for regelverk

Økt etterkontroll av regelverk

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

1.2

Tidsbegrenset gyldighetstid for regelverk

Mål:
Mål og
beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

1.3
Mål:

!

Formålet med klausuler om begrenset gyldighetstid
(”solnedgangsregler”) er å tvinge frem en etterkontroll av regelverk.
Slike klausuler kan også brukes når det på forhånd er klart at reglene
bare skal gjelde i en bestemt periode.
JD, lovavdelingen
Spørsmålet vil bli vurdert innen 1. juli 2003
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Elektronisk kunngjøring av regelverk
Formålet med tiltaket er å sikre at lover, forskrifter og en rekke
veiledninger og instrukser som er av interesse for privates rettigheter
og plikter, er gratis tilgjengelig i en sentral database på Internett
(Lovdata).

1.3
Mål:

Det regelverket som til enhver tid gjelder skal være oppdatert og
gi uttrykk for reelle behov. Regelverksarbeid må anses som en
kontinuerlig prosess som ikke uten videre kan anses som avsluttet selv
om en lov eller forskrift er vedtatt eller trådt i kraft. Det er derfor behov
for en mer aktiv etterkontroll av regelverk.
Det er besluttet at forvaltningen skal pålegges å vurdere behovet for
etterkontroll og tidspunktet for slik etterkontroll når lover og forskrifter
vedtas eller endres. Pålegget skal nedfelles i utredningsinstruksen.
AAD og JD (lovavdelingen) i samråd med FIN og Statsministerens
kontor
Tiltaket sees i sammenheng med spørsmålet om
solnedgangslovgivning og diverse andre problemstillinger vedrørende
utredningsinstruksen. Det konkrete revisjonsarbeidet starter opp
høsten 2003 - forslag ferdig første halvår 2004.

Formålet med klausuler om begrenset gyldighetstid
(”solnedgangsregler”) er å tvinge frem en etterkontroll av regelverk.
Slike klausuler kan også brukes når det på forhånd er klart at reglene
bare skal gjelde i en bestemt periode
JD har bedt alle departementene om forslag til regelverk som kan
tidsbegrenses, eventuelt som ledd i et prøveprosjekt. JD mener
selv at tidsbegrensning kan være aktuelt for forskrifter og ev lover
som innfører nye meldeplikter for næringslivet (rapporterings- og
informasjonsplikter).
JD, lovavdelingen
Spørsmålet vil bli vurdert innen 1. januar 2004

Elektronisk kunngjøring av regelverk
Formålet med tiltaket er å sikre at lover, forskrifter og en rekke
veiledninger og instrukser som er av interesse for privates rettigheter
og plikter, er gratis tilgjengelig i en sentral database på Internett
7
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

1.4

!

Veiledning om forskriftsarbeid

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

1.5

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Mål:
8

Det er behov for bedre informasjon til forvaltningen om hvordan
forskrifter skal utarbeides. En egen veiledning om forskriftsarbeid kan
styrke forvaltningens kompetanse i forskriftsarbeid og sikre en mer
enhetlig praksis, slik at forskriftsverket blir mer brukervennlig.
Veiledningen skal supplere heftet om Lovteknikk og lovforberedelse
(G-0027 B). Den skal gi råd om og retningslinjer for utarbeidelse av
forskrifter.
JD, lovavdelingen
Veiledningen skal være ferdig i løpet av 2004
Under arbeid.

Et sentralt kompetansesenter for forskriftsarbeid

Mål:

1.6

Tiltaket innebærer endringer av forvaltningsloven og lov om Norsk
Lovtidend. Nye forskrifter skal publiseres elektronisk i Lovdatas
forskriftsbase. Det vedtas en særlov som opphever alle eksisterende
forskrifter som ikke er publisert i databasen innen en bestemt frist.
Forskrifter som ikke finnes i databasen, skal ikke kunne påberopes
til skade for publikum. Lovdatabasen vil med dette gi en tilnærmet
komplett oversikt over gjeldende forskrifter. Det tas sikte på at
kunngjøringsplikten også skal omfatte en rekke instrukser og
veiledninger.
JD, lovavdelingen
Et høringsbrev om endringer i forvaltningsloven og lov om Norsk
Lovtidend skal etter planen sendes ut innen utgangen av 2002.
Proposisjon vil kunne fremmes i løpet av 2003
Under arbeid (forsinket).

!

Ved å opprette et sentralt kompetansesenter for forskriftsarbeid, får
de som utarbeider forskrifter i forvaltningen et sted å henvende seg
for å få råd og veiledning. Et slikt senter kan derfor bidra til et mer
brukervennlig forskriftsverk.
Et kompetansesenter kan gi råd om teknikk og struktur, drive
opplæringsvirksomhet og ta initiativ til forenklingsprosjekter.
JD, lovavdelingen
Spørsmålet om det skal opprettes et slikt senter, skal etter planen
vurderes innen 1. juli 2003
Under arbeid (forsinket).

Organisering av regelarbeidet i de enkelte organene
En best mulig organisering av regelarbeidet i de enkelte
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

1.4

Veiledning om forskriftsarbeid

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

1.5

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

Mål:

Det er behov for bedre informasjon til forvaltningen om hvordan
forskrifter skal utarbeides. En egen veiledning om forskriftsarbeid kan
styrke forvaltningens kompetanse i forskriftsarbeid og sikre en mer
enhetlig praksis, slik at forskriftsverket blir mer brukervennlig.
Veiledningen skal supplere heftet om Lovteknikk og lovforberedelse
(G-0027 B). Den skal gi råd om og retningslinjer for utarbeidelse av
forskrifter. Her vil også spørsmål knyttet til gjennomføring av EØSregelverk bli omtalt.
JD, lovavdelingen
Veiledningen skal være ferdig i løpet av 2004

Et sentralt kompetansesenter for forskriftsarbeid

Mål:

1.6

(Lovdata).
Tiltaket innebærer endringer av forvaltningsloven og lov om Norsk
Lovtidend. Nye forskrifter skal publiseres elektronisk i Lovdatas
forskriftsbase. Det vedtas en særlov som opphever alle eksisterende
forskrifter som ikke er publisert i databasen innen en bestemt frist.
Forskrifter som ikke finnes i databasen, skal ikke kunne påberopes
til skade for publikum. Lovdatabasen vil med dette gi en tilnærmet
komplett oversikt over gjeldende forskrifter. Det tas sikte på at
kunngjøringsplikten også skal omfatte en rekke instrukser og
veiledninger.
JD, lovavdelingen
Et høringsbrev om endringer i forvaltningsloven og lov om Norsk
Lovtidend skal etter planen sendes ut innen utgangen av 2003.
Proposisjon fremmes våren 2004.

Ved å opprette et sentralt kompetansesenter for forskriftsarbeid, får
de som utarbeider forskrifter i forvaltningen et sted å henvende seg
for å få råd og veiledning. Et slikt senter kan derfor bidra til et mer
brukervennlig forskriftsverk.
Et kompetansesenter kan gi råd om teknikk og struktur, drive
opplæringsvirksomhet og ta initiativ til forenklingsprosjekter.
JD, lovavdelingen
Spørsmålet om det skal opprettes et slikt senter vil bli vurdert i løpet av
2003

Organisering av regelarbeidet i de enkelte organene
En best mulig organisering av regelarbeidet i de enkelte

- Rapport 2002 -

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

1.7

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

forvaltningsorganene, for å sikre høyere kvalitet og effektivitet.
Tiltaket innebærer at det vurderes om regelverksarbeidet i
enkeltorganer bør omorganiseres, f.eks. ved at enkeltpersoner eller enheter får særskilte rådgivingsfunksjoner.
De enkelte forvaltningsorganene i samråd med AAD og JD
(lovavdelingen)
Vurderes i løpet av 2004

Oppretting av feil i lovgivningen

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

1.8

forvaltningsorganene, for å sikre høyere kvalitet og effektivitet.
Tiltaket innebærer at det vurderes om regelverksarbeidet i
enkeltorganer bør omorganiseres, f.eks. ved at enkeltpersoner eller enheter får særskilte rådgivingsfunksjoner.
De enkelte forvaltningsorganene i samråd med AAD og JD
(lovavdelingen)
Vurderes i løpet av 2003
Under arbeid.

- Tiltak 2003 -

Sørge for at lovgivningen er uten feil av formell og språklig art
(oppretting av inkurier).
Gjennom opplysninger fra Lovdata og på annen måte konstaterer
JD at det fra tid til annen oppstår feil av ulike slag i forbindelse med
vedtakelsen av nye lover. Ofte skyldes dette høyt arbeidstempo
og parallelle prosesser som det i praksis ikke lykkes å koordinere
fullstendig. Noen slike feil er av rent formell eller språklig art, men
det forekommer at feilene skaper usikkerhet om hvordan loven skal
forstås. Mange feil kan ikke rettes uten lovendring, for eksempel
henvisninger til andre lovbestemmelser som senere er blitt uriktige
pga. endringer i disse. Det skal fremmes en samlet ot.prp. for alle
departementer med tanke på oppretting.
JD (lovavdelingen) i samarbeid med alle departementer
En proposisjon fremmes våren 2003
Gjennomført. Ot.prp. nr 87 (2002-2003) Om lov om retting av feil m.m.
i lovverket er vedtatt, og satt i kraft som lov 20. juni 2003 nr 45.

Opprydding i tollregelverket

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Bidra til et enklere, mer oversiktlig og tilgjengelig tollregelverk.
Det skal utarbeides forslag til en revidert struktur i regelverket, basert
på en vurdering av hvordan det samlede regelverk bør være fordelt
på lovgivning, forsktrifter og Stortingets årlige plenarvedtak om
tollavgifter. Er bl.a. en oppfølging av forskriftsdugnaden
FIN, skattelovavdelingen
Prosjektarbeidet skal pågå til medio 2003
Gjennomført.

1.8

Opprydding i tollregelverket

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Bidra til et enklere, mer oversiktlig og tilgjengelig tollregelverk.
Det skal utarbeides forslag til en revidert struktur i regelverket, basert
på en vurdering av hvordan det samlede regelverk bør være fordelt
på lovgivning, forskrifter og Stortingets årlige plenarvedtak om
tollavgifter. Er bl.a. en oppfølging av forskriftsdugnaden
FIN, skattelovavdelingen
Det tas sikte på høring i løpet av året, evt. tidlig i 2004
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1.9

Teknisk revisjon av merverdiavgiftsloven og opprydding i tilhørende
forskriftsverk

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
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Å foreta en modernisering og oppdatering av merverdiavgiftslovgivni
ngen både med hensyn til systematikk, språkbruk og oppbygging.
Merverdiavgiften har i stor utstrekning stått uendret siden den ble
vedtatt i 1969. Da det ble innført generell merverdiavgift på omsetning
av tjenester fra 1. juli 2001, ble det tatt inn nye lovbestemmelser uten
at lovens systematikk og oppbygging ble gjennomgått. Det er behov
for en teknisk revisjon av loven og tilhørende forskrifter, tilsvarende
den revisjonen som for noen år siden ble foretatt for skatteloven og
samlingen av tilhørende forskrifter i en samleforskrift.
Merverdiavgiften er blant statens viktigste inntekstkilder, og det er
viktig å ha en lovgivning som fremstår som moderne og brukervennlig.
En forprosjektrapport av professor Ole Gjems-Onstad med bistand fra
statsautorisert revisor Tor S. Kildahl ble levert til FIN 1. juli 2003
FIN, skattelovavdelingen
FIN vurderer nå oppfølgingen av forprosjektet, og tar sikte på at et
utvalg eller en arbeidsgruppe kan startes opp i løpet av første halvår
2004.

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

2 Bedre beslutningsgrunnlag
for offentlige tiltak, reformer
og regelverk

2 Bedre beslutningsgrunnlag
for offentlige tiltak, reformer
og regelverk

2.1

2.1

Konsekvensutredningsgruppe i Nærings- og handelsdepartementet

Mål:
Beskrivelse:

1.

2.

Tiltaket skal gi bedre grunnlag for beslutninger hvor næringslivet
berøres, ved å bidra til bedre vurderinger ved offentlige utredninger,
regelendringer og tiltak.
Det ble sommeren 2002 etablert en gruppe i NHD som skal bistå
departementer og etater i deres arbeid med å vurdere konsekvensene
for de næringsdrivende. Dersom utredningsarbeid kan få direkte
betydning for etablering eller drift (eventuelt også avvikling) av
næringsvirksomhet eller på annen måte innebærer plikter eller byrder
for næringslivet, skal gruppen konsulteres på to tidspunkter:
Når det settes i gang utredningsarbeid som kan få virkninger for
næringslivet skal det meldes fra til gruppen. Meldingen skal inneholde
en kort beskrivelse av de tiltak som planlegges, en tidsramme for
arbeidet, kontaktperson for prosjektet og evt. utredningsmandat. På
bakgrunn av den tilsendte informasjon skal gruppen ta kontakt med
fagdepartementet/etaten for å bistå med kompetanse og veiledning
der dette er aktuelt.
Departementer og etater skal sende utkast til høringsbrev i saker som
kan ha betydning for næringslivet, med en vurdering av økonomiske
og administrative konsekvenser til gruppen før alminnelig høring.
Dersom gruppen ikke innen sju dager etter at utkastet er mottatt,
gir tilbakemelding til etaten/departementet, kan saken sendes på
alminnelig høring. I gruppens vurdering av høringsutkastet, vil en
særlig se på om utkastet gir tilfredsstillende svar på spørsmålene
nedenfor:
1. Er offentlig inngrep nødvendig?
2. Hvis ja – hvorfor og i hvilken form. Er alle alternative løsninger
vurdert?
3. Hvilke kostnader (tid/penger) vil reguleringen påføre
næringslivet?

Konsekvensutredningsgruppen Orakel i Nærings- og
handelsdepartementet

Mål:

Etablere Orakelgruppen som et permanent kompetansesenter, med
hovedoppgave å sørge for at departementene ved framlegging av en
sak for beslutning kan gi en dokumentasjon på hvordan regelverk og
andre reguleringer/offentlige tiltak får konsekvenser for næringslivet,
med et særlig ansvar for å belyse konsekvensene for små og
mellomstore bedrifter. Orakelgruppen skal:
Bidra til å bevisstgjøre nødvendigheten av å foreta
konsekvensvurderinger i forarbeider og i ulike prosesser som
kan munne ut i næringsregulering eller andre tiltak som kan
påvirke næringslivet.
Påse at bedriftenes behov er gjort kjent, når et forslag legges
frem for beslutning.
Gjennom opplæring og informasjon legge grunnlag for at
konsekvensvurderinger kan iverksettes og gjennomføres på
en tilfredsstillende måte.
Gi praktiske råd til gjennomføringen av konkrete
næringsøkonomiske konsekvensvurderinger.
Fremme produksjonen av statistikk og verktøy som har særlig
relevans for næringsøkonomiske konsekvensvurderinger.
Beskrivelse:
Orakelgruppen ble etablert som et prosjekt sommeren 2002.
Gruppen har drevet utstrakt informasjonsvirksomhet, utviklet
Foretaksstatistikken i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå,
kommet med innspill til mange forarbeider og gitt bistand til flere
departementer og etater i deres arbeid med å vurdere konsekvensene
for næringslivet av ulike offentlige tiltak.
Ansvar:
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Tidsplan/utfordringer: Det kommende året skal Orakelgruppen videreutvikles som et
kompetansesenter, trappe opp aktivitetsnivået og utvikle nye tjenester

4. Vil reguleringen være særlig kostbar for småbedriftene?
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5. Vil reguleringen – direkte eller indirekte – påvirke
konkurranseforholdene for næringslivet?
6. Er det mulig å kontrollere om reguleringen etterleves?
7. Er det behov for særskilte informasjonstiltak?
8. Gir tidspunktet for innføring spesielle problemer for
bedriftene?

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

2.2

Norsk deltaking i EUs Business Test Panel

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

12

Gruppen skal arbeide aktivt og oppsøkende, og ha tett dialog både
med dem som utformer regelverk og andre tiltak/reformer, og med
representanter fra næringslivet.
Gruppen skal også få fram gode metoder og verktøy for å lage
gode vurderinger av konsekvenser, herunder bruk av bedriftspanel/
fokusgrupper for å undersøke hvordan forslag vil virke på de enkelte
bedrifter.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Er i oppbyggingsfase (etablert sommeren 2002), og skal vurderes etter
å ha vært i drift i et år.
Gjennomført. Kompetansegruppen er etablert, og det faglige
og organisatoriske grunnlaget for en styrking av arbeidet med
næringsøkonomiske konsekvensvurderinger i departementer og
etater er lagt. Første års drift viser at gruppen kan gi relevant bistand,
og at den har bidratt med nyttige synspunkter på en slik måte at
mange forarbeider og beslutningsgrunnlag er blitt bedre.

Formålet med etableringen av et EU-testpanel er å få bedre
vurderinger av de næringsøkonomiske konsekvenser av nye EUregelverk, og derigjennom oppnå regler som er bedre/enklere for
næringslivet.
EU-kommisjonen har tatt initiativ til etableringen av et europeisk
testpanel sammensatt av ca. 2500 europeiske bedrifter i ulike bransjer
og av varierende størrelse. Norge er en del av det indre marked
gjennom EØS-avtalen, og påvirkes derigjennom av EU-reglene og er
derfor invitert til å delta i panelet med ca. 85 bedrifter. Det antas å bli
ca. seks konsultasjoner per år, gjennomført ved bruk av en elektronisk
base som etableres av EU.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Etablert innen 1. januar 2003. Første undersøkelse hvor panelet
benyttes planlegges mars 2003
Gjennomført. Pga forsinkelser med utviklingen av database-systemet i
EU-kommisjonen, ble etableringen først ferdig høsten 2003.

- Tiltak 2003 -
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2.3

Alternativer til tradisjonell regulering

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Større bruk av alternativer til regelverk på områder der det ligger til
rette for det
I mange tilfeller er godt utformede regelverk et godt instrument for
å nå målene som ligger til grunn for reguleringen. I andre tilfeller kan
alternativer til regulering være best egnet til å oppnå den ønskede
virkning.
Norge har en god del erfaring i å bruke alternativer til tradisjonell
regulering på ulike områder. Det er imidlertid ikke gjort noen
omfattende studier av de ulike alternativene. Regjeringen setter i disse
dager i gang et arbeid for i første omgang å sammenstille de ulike
alternativer som allerede finnes og brukes, med tanke på å gjøre de
mer kjent og dermed mer brukt.
Norge har vært et av de ledende landene innenfor OECD når
det gjelder bruk av økonomiske instrumenter for å gjennomføre
miljøvernhensyn, f.eks gjelder dette beskatning av forurensningskilder.
Frivillige avtaler er også brukt for å integrere miljøvernhensyn i
næringsvirksomhet, for eksempel når det gjelder avfallshåndtering.
NHD, FIN, AAD, KRD og JD i samarbeid
I løpet av 2003
Under arbeid (forsinket).
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2.3

Alternativer til tradisjonell regulering

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Større bruk av alternativer til regelverk på områder der det ligger til
rette for det
I mange tilfeller er godt utformede regelverk et godt instrument for
å nå målene som ligger til grunn for reguleringen. I andre tilfeller kan
alternativer til regulering være best egnet til å oppnå den ønskede
virkning.
Norge har en god del erfaring i å bruke alternativer til tradisjonell
regulering på ulike områder. Det er imidlertid ikke gjort noen
omfattende studier av de ulike alternativene. Det er et behov for å
sammenstille de ulike alternativer som allerede finnes og brukes, med
tanke på å gjøre de mer kjent og dermed mer brukt.
Norge har vært et av de ledende landene innenfor OECD når
det gjelder bruk av økonomiske instrumenter for å gjennomføre
miljøvernhensyn, f.eks gjelder dette beskatning av forurensningskilder.
Frivillige avtaler er også brukt for å integrere miljøvernhensyn i
næringsvirksomhet, for eksempel når det gjelder avfallshåndtering.
Bruk av alternativer vurderes fortløpende i forbindelse med
budsjettarbeid og konsekvensvurderinger av mulige reguelringer.
NHD i samarbeid med FIN, AAD, KRD og JD
Arbeidet er stilt i bero i påvente av arbeidet med en helhetlig styringsog reguleringspolitikk (se tiltak 5.56). Nærmere planer vil bli fastlagt 1.
kvartal 2004.
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3 Redusere næringslivets byrder 3 Redusere næringslivets byrder
ved innrapporteringsplikter
ved innrapporteringsplikter
3.1

Økt bruk av Enhetsregisteret

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Status:

3.2

Økt bruk av Oppgaveregisterets nasjonale datadefinisjoner

Mål:

Beskrivelse:

14

Alle statlige etater skal bruke data og organisasjonsnummer fra
Enhetsregisteret for å sikre entydig identifikasjon av enheter i
alle offentlige og private registre. Dette vil redusere kravene til
næringslivet om å rapportere grunndata og samtidig sikre at alle
avtaleparter er entydig identifisert.
Tilrettelegging av regelverk for å gi rett til tilgang til informasjonen og
tilrettelegging av tekniske løsninger som øker tilgjengeligheten til
informasjonen. En viktig milepæl er nødvendig lovendring for å kunne
gjøre informasjonen tilgjengelig.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene i samarbeid med bl.a. FIN
Tiltaket er under arbeid og vil være et kontinuerlig arbeid. Pålegg om
bruk av grunndata fra Enhetsregisteret tas inn i tildelingsbrevene for
2003 for alle statlige etater. Forslag til endringer i enhetsregisterloven
skal sendes på høring høsten 2002
Under arbeid. Pålegg tatt inn i tildelingsbrevene for 2003. Forslag til
endringer i enhetsregisterloven sendt på høring i desember 2002.

Øke bruken av datadefinisjoner i Oppgaveregisteret for å sikre entydig
definisjon av data som utveksles mellom næringsliv og forvaltning.
Dette sikrer mulighet for gjenbruk av data, og er et viktig redskap
for utvikling av effektive løsninger for elektronisk datautveksling.
Redusere unødvendig rapportering av data fra næringsliv til
forvaltning.
Alle statlige etater skal bruke datadefinisjonene i Oppgaveregisteret
ved elektronisk innrapportering fra næringslivet til staten. Det skal
gjennomføres et utvidet informasjonsarbeid, og samarbeidet mellom
Oppgaveregisteret og de deler av forvaltningen som innhenter data
fra næringslivet skal økes. Samtidig må det være samarbeid med det
private næringsliv som ønsker å utvikle produkter for elektronisk
datautveksling. Et nytt brukerforum for elektronisk innrapportering
og samordning, etablert oktober 2002, vil være et sentralt element.
Samordningsarbeidet for å unngå at nye unødvendige oppgaveplikter
oppstår og at eksisterende unødvendige rapporteringer fjernes,

3.1

Økt bruk av Enhetsregisteret

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Alle statlige etater skal bruke data og organisasjonsnummer fra
Enhetsregisteret for å sikre entydig identifikasjon av enheter i alle
offentlige og private registre. Dette vil redusere kravene til næringslivet
om å rapportere grunndata og sikre entydig identifisering.
Tilrettelegging av regelverk for å gi rett til tilgang til informasjonen og
tilrettelegging av tekniske løsninger som øker tilgjengeligheten til
informasjonen (for eksempel web-tjenester, se titak 5.28). En viktig
milepæl er nødvendig lovendring for å kunne gjøre informasjonen
tilgjengelig.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Forslag til endringer i enhetsregisterloven har vært på høring.
Lovproposisjon fremmes første kvartal 2004
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

3.3

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Mål:

Spre informasjon om næringslivets innrapporteringsbyrder for
å bevisstgjøre skjemaetatene i deres arbeid med datainnsamling.
Øke kunnskapen om verktøy for å redusere byrdene, særlig
Oppgaveregisteret.
Presentasjon av den nye Veilederen ”Skjemavett – veileder i datafangst
og skjemabruk. Informasjon om Oppgaveregisterets metadatabase og
hvordan den skal brukes i innføringen av elektronisk innrapportering.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Temadagen holdes høsten 2002
Gjennomført. Temadag arrangert november 2002, gjentatt i januar
2003 pga god oppslutning. Videreføres som del av de faste oppgavene
til Oppgaveregisteret.

Fjerne registeret over arbeidsformidling/-utleie

Mål:

3.5

videreføres under ledelse av Oppgaveregisteret.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Pålegg om bruk av Oppgaveregisterets datadefinisjoner tas inn
i tildelingsbrevene for 2003 til statlige etater. En temadag skal
arrangeres, se tiltak 3.3. Arbeidet vil følges opp kontinuerlig
Gjennomført. Pålegg tatt inn i tildelingsbrevene for 2003. Nytt
brukerforum er etablert. Følges opp i Oppgaveregisterets vanlige
samordningsarbeid.

Temadager om skjemaarbeid og datainnsamling

Mål:

3.4

- Tiltak 2003 -

Nedlegge registeret over virksomheter som har til formål å drive utleie
og/eller formidling av arbeidstakere.
Slike virksomheter har etter dagens regelverk plikt til å rapportere
om aktiviteten til et særskilt register i Brønnøysundregistrene. Andre
register gir tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre den nødvendige
overvåkningen av utviklingen i dette markedet. Dette er en oppfølging
av Skjemareduksjonsprosjektet
AAD, arbeids- og inntektsavdelingen
Gjennomføres fra og med 2003
Gjennomført. Forskriften opphevet fra 1. februar 2003, samtidig med
innrapporteringsplikten for 2002

AltInn - elektronisk innrapportering av økonomiske data
Betydelig forenkling både for næringsdrivende og etater som
skatteetaten, SSB og Brønnøysundregistrene.

3.5
Mål:

AltInn - elektronisk innrapportering av økonomiske data
Betydelig forenkling både for næringsdrivende og etater som
skatteetaten, SSB og Brønnøysundregistrene.
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

3.6

Elektronisk skatte- og avgiftsforvaltning

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

3.7

Forenkle og effektivisere kommunikasjonen mellom skatte- og
avgiftsforvaltningen og de skatte- og avgiftspliktige.
Både skatteetaten (spesielt) og toll- og avgiftsetaten ligger langt
fremme i utviklingen av elektroniske tjenester, både for informasjon
fra etatene og for innrapportering og innbetaling til etatene. Dette
arbeidet vil fortsatt ha høy prioritet.
FIN, skattelovavdelingen
Kontinuerlig (mange deltiltak)
Under arbeid. Aktivitetene her fanges i hovedsak opp av AltInnprosjektet, i 2003-planen vil dette arbeidet inngå i AltInn-tiltaket.

Byggsøk – elektronisk byggesaksbehandling

Mål:
Beskrivelse:
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Prosjektet skal gi et landsdekkende tilbud om elektronisk
innrapportering av økonomiske data fra næringsdrivende.
Skatteetatens del omfatter to systemer: System for overlevering av
likningsopplysninger til offentlige myndigheter ( i drift 2002), og
system for likningsbehandling av næringsdrivende. Skattedirektoratet,
Brønnøysundregistrene v/regnskapsregisteret og SSB samarbeider
om felles innrapporteringssystemer. Det skal nå utvikles en
forenklet, Internettbasert rapporteringskanal (AltInn) som skal
tilfredsstille behovet for små og mellomstore bedrifter. Denne
innraporteringskanalen skal i første omgang omfatte økonomiske data
til de tre etatene, men kan også kunne tas i bruk av andre offentlige
etater.
FIN, skattelovavdelingen og NHD, avdeling for næringsregulering og
skipsfart
AltInn som innrapporteringskanal skal være i full drift i 2004
Under arbeid.

Prosjektets mål er å effektivisere plan- og byggesaksbehandlingen.
Elektronisk søknad åpner for tilgjengelighet, forutsigbarhet, tempo og
åpenhet som vil gi bedre service for alle.
Realiseringen av Byggsøk skal gi lettere tilgang til nødvendig
informasjon, og effektivisere prosesser. Prosjektet bruker internettteknologi, og skal tilrettelegge for at kommunene kan gi sine brukere
et tilbud hvor
- all informasjon som er nødvendig for å utarbeide en komplett søknad
skal være tilgjengelig via Internett
- søknader skal kunne sendes og tillatelser mottas via Internett
- flest mulig meldinger kan godkjennes elektronisk
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Prosjektet skal gi et landsdekkende tilbud om elektronisk
innrapportering av økonomiske data fra næringsdrivende.
Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene v/regnskapsregisteret og
SSB samarbeider om felles innrapporteringssystemer. Det utvikles
en forenklet, Internettbasert rapporteringskanal (AltInn) som skal
tilfredsstille behovet for små og mellomstore bedrifter. Løsningen skal
være et attraktivt tilbud om en effektiv innrapporteringsløsning for alle
andre offentlige etater.
Når prosjektperioden er over i mai 2004, skal en permanent
driftsorganisasjon lagt til Brønnøysundregistrene overta ansvaret.
Driftsorganisasjonens hovedoppgaver blir, i tillegg til ordinær drift, å
videreutvikle og markedsføre løsningen overfor både offentlige etater
og brukere (næringsliv).
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart og FIN,
skattelovavdelingen
AltInn som innrapporteringskanal skal være i full drift i løpet av første
halvår 2004. En permanent forvaltningsorganisasjon skal stå klar til å
overta drifta i mai 2004
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

3.8

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Status:

3.9

- status og fremdrift i saksbehandlingen skal kunne følges via Internett
- det blir felles elektroniske løsninger på tvers av kommunegrenser
som vil fremme interkommunalt samarbeid.
Det legges opp til en gradvis overgang til et elektronisk
søknadssystem. En test-versjon av eByggeSak gjøre det mulig for
testkommunene å bruke Internett til å ta imot byggesøknader.
De første kommunene skal kunne begynne å ta imot elektroniske
søknader i løpet av året. Det er fortsatt utfordringer ift spørsmålet om
automatisk tilgang på opplysninger fra GAB-registeret og spørsmålet
om elektronisk signatur.
KRD, bolig- og bygningsavdelingen/Statens bygningstekniske etat i
samarbeid med MD
Et tilbud om elektronisk saksbehandling av byggesaker skal etter
planen foreligge i løpet av 2003.
Gjennomført. Søknadssystemet for byggesaker er ferdig, og alle
kommuner har tilbud om å ta det i bruk.

e-forvaltning innen landbruksforvaltningen

Mål:

Utvikling av IKT-løsninger som forenkler søknadsbehandlingen av
tilskudd og effektiviserer forvaltningsystemene: Nett SLF
Det skal etableres et felles rammeverk for e-forvaltning basert
på internett-teknologi. Rammeverket skal spesielt omfatte
funksjonalitet for søknadsregistrering, elektronisk innrapportering
samt analyse/ rapportering. Løsningene skal kombinere effektiv,
desentralisert bruk via web mot felles, sentralt plasserte (nasjonale)
løsninger og informasjonskilder (registre). LD vil bruke erfaringer fra
Statens landbruks-forvaltning til å innføre e-forvaltning i andre av
departementets etater. Bl.a. vil det nye Mattilsynet åpne for elektronisk
innrapportering gjennom sin matportal.
LD/Statens landbruksforvaltning
Innen utgangen av 2002: Fylkesmannsembetene skal ha tilgang til
sentrale systemer og data.
Innen utgangen av 2003: Nettbasert system for søknad om
produksjonstilskudd. Web-søknader for næringsmiddelindustrien
Innen utgangen av 2004: Prosjektet skal være gjennomført
Under arbeid.

Utvikling av statistisk samarbeid – finansstatistikk

Mål:
Beskrivelse:

- Tiltak 2003 -

Redusere innrapporteringspliktene knyttet til finansiell statistikk
Norges Bank, Kredittilsynet og SSB koordinerer innsamling av data
til bruk i de tre institusjonene. Norges Bank forestår den løpende
kontakten med Oppgaveregisteret for finansstatistikken. Dette har

3.8

e-forvaltning innen landbruksforvaltningen

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

3.9

Utvikling av IKT-løsninger som forenkler søknadsbehandlingen av
tilskudd og effektiviserer forvaltningsystemene: Nett SLF
Det skal etableres et felles rammeverk for e-forvaltning basert
på internett-teknologi. Rammeverket skal spesielt omfatte
funksjonalitet for søknadsregistrering, elektronisk innrapportering
samt analyse/ rapportering. Løsningene skal kombinere effektiv,
desentralisert bruk via web mot felles, sentralt plasserte (nasjonale)
løsninger og informasjonskilder (registre). LD vil bruke erfaringer fra
Statens landbruksforvaltning i arbeidet med e-forvaltning i andre
etater. Systemene er sentralisert i LIB (landbruksforvaltningens
informasjonsdatabase), og sørger for å gjøre sentralt lagret
informasjon tilgjengelig for bruk i saksbehandling og rådgivning i
kommuner og fylker.
LD/Statens landbruksforvaltning
Innen utgangen av 2003: Nettbasert system for søknad om
produksjonstilskudd i pilot, full drift fra våren 2004. Web-søknader for
næringsmiddelindustrien.
Innen utgangen av 2004: Prosjektet skal være gjennomført.

Utvikling av statistisk samarbeid – finansstatistikk

Mål:
Beskrivelse:

Redusere innrapporteringspliktene knyttet til finansiell statistikk
Norges Bank, Kredittilsynet og SSB koordinerer innsamling av data
til bruk i de tre institusjonene. Norges Bank forestår den løpende
kontakten med Oppgaveregisteret for finansstatistikken. Dette har
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

gitt en felles og enklere rapportering for alle finansinstitusjoner enn
om oppgavene skulle vært sendt til hver av institusjonene. Det er
igangsatt et utviklingsprosjekt omkring den teknologiske plattform
som vil videreføre de nåværende fordeler ved samarbeidet.
En ytterligere koordinering innen finansiell statistikk vil komme
mot 2005 som følge av metodeendringen for utenriksregnskapsstatistikken og arbeidet med å integrere finans- og betalingsbalanse
statistikken. Dette er et delprosjekt i SSBs UT-prosjekt. Det integrerte
datasett i regnskapsstatistikken skal fra 2005 dekke databehovene til:
- Finansstatistikk, finansielle sektorbalanser, analyser av pengepolitikk
og finansiell stabilitet.
- Utenriksregnskap og nasjonalregnskap.
- Risikoanalyse, tilsynsoppgaver, forsikring og internasjonal
rapportering.
En slik integrert rapportering, med rapportering bare til Norges Bank
som databasevert for alle tre institusjoner, vil gi betydelige besparelser
for næringslivet utenom finanssektoren.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Ferdig til bruk i 2005
Under arbeid.

3.10 Verdipapirområdet – egenhandelrapportering
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Redusere foretakenes innrapporteringsplikt knyttet til ansattes
egenhandel med finansielle instrumenter.
Det foreslås å oppheve reglene for rapportering av ansattes
egenhandel i verdipapirhandelloven. Dagens ordning med automatisk
rapportering til Kredittilsynet medfører en stor mengde rapportering,
ca 1 500 rapporter årlig. Etter en vurdering av ressursbruken for
foretakene og nytteverdien av denne rapporteringen vil FIN arbeide
for å oppheve denne innrapporteringsplikten og erstatte dagens
ordning med en bestemmelse om at foretakene må ha de ansattes
rapportering om egenhandel tilgjengelig for Kredittilsynet til enhver
tid.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Forslaget vil bli lagt fram for Stortinget for vedtak i løpet av 2003
Gjennomført. Forslag til lovendringar ble fremmet i Ot.prp. nr. 68
(2002-2003), og endringene trådde i kraft 13. august 2003.

3.11 Verdipapirområdet – elektronisk rapportering
Mål:
Beskrivelse:
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Legge til rette for elektronisk innrapportering fra verdipapirforetakene
til Kredittilsynet i større grad enn det som er tilfellet i dag.
Foreløpig rapporterer ca. halvparten av verdipapirforetakene
elektronisk, de fleste forventes å delta i løpet av året. For
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Ansvar:
Tidsplan:

gitt en felles og enklere rapportering for alle finansinstitusjoner enn
om oppgavene skulle vært sendt til hver av institusjonene. Det er
igangsatt et utviklingsprosjekt omkring den teknologiske plattform
som vil videreføre de nåværende fordeler ved samarbeidet.
En ytterligere koordinering innen finansiell statistikk vil komme
mot 2005 som følge av metodeendringen for utenriksregnskapsstatistikken og arbeidet med å integrere finans- og betalingsbalanse
statistikken. Dette er et delprosjekt i SSBs UT-prosjekt. Det integrerte
datasett i regnskapsstatistikken skal fra 2005 dekke databehovene til:
- Finansstatistikk, finansielle sektorbalanser, analyser av pengepolitikk
og finansiell stabilitet.
- Utenriksregnskap og nasjonalregnskap.
- Risikoanalyse, tilsynsoppgaver, forsikring og internasjonal
rapportering.
En slik integrert rapportering, med rapportering bare til Norges Bank
som databasevert for alle tre institusjoner, vil gi betydelige besparelser
for næringslivet utenom finanssektoren.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Ferdig til bruk i 2005

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

forvaltningsselskapene for verdipapirfond planlegges oppstart
innen utgangen av året. Forventet effekt for foretakene er lettere
rapportering med mindre mulighet for å rapportere feil fordi
summeringen av poster skjer elektronisk.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Kvartalsrapporter for verdipapirforetak vil bli klart ved utgangen
av 2002. For forvaltningsselskaper for verdipapirfond: klart i løpet
av 2003. Deretter vil tilsvarende prosjekt bli igangsatt for andre
rapporteringspliktige
Gjennomført. Er igangsatt som planlagt for verdipapirforetakene,
trolig vil de fleste ta det i bruk for 3. kvartals-rapportene. Videre vil
elektronisk innrapportering av kapitaldekningsrapporten bli iverksatt
fra 4. kvartal 2003.

Ansvar:
Tidsplan:

Status:

3.12 Eiendomsmegling og inkasso - forenklet rapportering av
sikkerhetsstillelser

3.12 Eiendomsmegling og inkasso - forenklet rapportering av
sikkerhetsstillelser

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Lette rapporteringsbyrdene for de som stiller sikkerhet i forbindelse
med eiendomsmegling ved å legge til rette for elektronisk
sikkerhetsstillelse.
I løpet av 2001 ble det mottatt 651 sikkerhetsstillelser (forsikringsdokumenter) for eiendomsmeglingsforetak, boligbyggelag uten
foretaksbevilling, advokater som driver eiendomsmegling og
inkassoselskaper som inndriver forfalte pengekrav på vegne av
andre. Det er igangsatt et prosjekt for å legge til rette for elektronisk
innsendelse av sikkerhetsstillelser. Det forventes at løsningen vil
foreligge tidlig høsten 2002. Dette vil være effektiviserende for
sikkerhetsstillerne for inkasso- og eiendomsmeglings-foretak.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Løsningen skal kunne tas i bruk fra og med 2003
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Lette rapporteringsbyrdene for de som stiller sikkerhet i forbindelse
med eiendomsmegling ved å legge til rette for elektronisk
sikkerhetsstillelse.
I løpet av 2001 ble det mottatt 651 sikkerhetsstillelser (forsikringsdokumenter) for eiendomsmeglingsforetak, boligbyggelag uten
foretaksbevilling, advokater som driver eiendomsmegling og
inkassoselskaper som inndriver forfalte pengekrav på vegne av
andre. Det er igangsatt et prosjekt for å legge til rette for elektronisk
innsendelse av sikkerhetsstillelser. Dette vil være effektiviserende for
sikkerhetsstillerne for inkasso- og eiendomsmeglingsforetak.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Løsningen testes nå internt og skal tas i bruk i løpet av 2003

3.13 Datasystem for elektronisk miljøforvaltning

3.13 Datasystem for elektronisk miljøforvaltning

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Utvikle et databasesystem som bidrar til enkelt og effektivt arbeid med
utslippstillatelser, tilsyn, rapportering og overvåking. For bedriftene
vil systemet bidra til forenkling ved at de kan rapportere data som
miljøvernmyndighetene krever direkte på nettet. Bedriftene vil få
direkte tilgang til sitt område i basen hvor det kan innrapporteres og
foretas endringer. Det skal også legges inn utregningsfunksjoner og
hjelpefunksjoner som vil lette bedriftenes arbeid.
Prosjektet skal utvikle et tidsriktig databasesystem til bruk i arbeidet
med - behandling og administrasjon av utslippstillatelser
- forberedelser, gjennomføring og rapportering av tilsyn

Beskrivelse:

Utvikle et databasesystem som bidrar til enkelt og effektivt arbeid med
utslippstillatelser, tilsyn, rapportering og overvåking. For bedriftene
vil systemet bidra til forenkling ved at de kan rapportere data som
miljøvernmyndighetene krever direkte på nettet. Bedriftene vil få
direkte tilgang til sitt område i basen hvor det kan innrapporteres og
foretas endringer. Det skal også legges inn utregningsfunksjoner og
hjelpefunksjoner som vil lette bedriftenes arbeid.
Prosjektet skal utvikle et tidsriktig databasesystem til bruk i arbeidet
med - behandling og administrasjon av utslippstillatelser
- forberedelser, gjennomføring og rapportering av tilsyn
19
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

- rapportering i forhold til forskriftskrav og krav i tillatelser
- innsamling av måledata knyttet til vassdragsovervåking
Prosjektet skal automatisere/effektivisere arbeidet med innsamling,
registrering, import og eksport av data til og fra systemet. Den nye
løsningen skal kunne bygges ut i tråd med strategi og tiltak for
elektronisk forvaltning.
MD, avdeling for forurensningssaker
Systemet skal etter planen være satt i produksjon innen utgangen av
2003.
Under arbeid (forsinket).

- Tiltak 2003 -

Ansvar:
Tidsplan:

- rapportering i forhold til forskriftskrav og krav i tillatelser
Prosjektet skal automatisere/effektivisere arbeidet med innsamling,
registrering, import og eksport av data til og fra systemet. Den nye
løsningen skal kunne bygges ut i tråd med strategi og tiltak for
elektronisk forvaltning.
MD, avdeling for forurensningssaker
Versjon 1 av systemet (til intern bruk) vil være operativ 1. kvartal 2004.
Versjon 2 skal være tilrettelagt for elektronisk rapportering og for
presentasjon av utslippstall på Internett, og skal være operativ ved
årsskiftet 2004-2005

3.14 Produktinformasjonsbanken og elektronisk innmelding

3.14 Produktinformasjonsbanken og elektronisk innmelding

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Status:
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Sentralt nettsted som forenkler pålagt og frivillig utveksling av
informasjon og data om kjemikalier mellom næringsliv, myndigheter
og allmennhet.
Internettportalen Produktinformasjonsbanken (PIB) søker å
tilfredsstille behovet for en døgnåpen felles og tverrsektoriell
kommunikasjonskanal for GRIP, Giftinformasjonen (GIS) og
Produktregisteret (PR) mot deres respektive brukere og innmeldere
(kjemikalieleverandører). Allmennhet, organisasjoner, offentlige og
private virksomheter skal interaktivt kunne søke nyttig informasjon
om kjemikalier som mennesker og miljø kan komme i kontakt
med. Det er utviklet en database der kjemikalieleverandører på
en enkel måte kan gjøre sine HMS-datablad søkbare for alle. På
PIB skal det publiseres artikler, lenker og baser som kan gi godt
grunnlag for valg som leverandører og brukere av kjemikalier må
foreta. Kjemikalieleverandørene (importører og produsenter) skal
kunne melde både pliktige og frivillige opplysninger til PR og GIS
i en og samme operasjon. Det vil forenkle kommunikasjonen med
deklarantene og gi både myndigheter og allmennhet vesentlig enklere
tilgang på opplysninger og informasjon om farlige kjemikalier. Søkbart
register som identifiserer deklarasjonsansvarlig firma og farlige
produkter i Norge publiseres av PR via PIB. Registeret er særlig nyttig
ved deklarering til Produktregisteret.
MD, avdeling for forurensningssaker
Database for publisering av HMS-datablad over Internett er ferdig
som prototype, og skal tas i bruk høsten 2002. Elektronisk deklarering
av pliktige data til PR og innmelding til GIS skal tas i bruk innen
sommeren 2003
Under arbeid (noe forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Sentralt nettsted som forenkler pålagt og frivillig utveksling av
informasjon og data om kjemikalier mellom næringsliv, myndigheter
og allmennhet.
Internettportalen Produktinformasjonsbanken (PIB) søker å
tilfredsstille behovet for en døgnåpen felles og tverrsektoriell
kommunikasjonskanal for GRIP, Giftinformasjonen (GI) i Sosial- og
helsedirektoratet og Produktregisteret (PR) mot deres respektive
brukere og innmeldere (kjemikalieleverandører). Allmennhet,
organisasjoner, offentlige og private virksomheter skal interaktivt
kunne søke nyttig informasjon om kjemikalier som mennesker og
miljø kan komme i kontakt med. Det er utviklet en database der
kjemikalieleverandører på en enkel måte kan gjøre sine HMS-datablad
søkbare for alle. På PIB skal det publiseres artikler, lenker og baser
som kan gi godt grunnlag for valg som leverandører og brukere
av kjemikalier må foreta. Kjemikalieleverandørene (importører
og produsenter) skal kunne melde både pliktige og frivillige
opplysninger til PR og GI i en og samme operasjon. Det vil forenkle
kommunikasjonen med deklarantene og gi både myndigheter
og allmennhet vesentlig enklere tilgang på opplysninger og
informasjon om farlige kjemikalier. Søkbart register som identifiserer
deklarasjonsansvarlig virksomhet og farlige produkter i Norge
publiseres av PR via PIB, noe som er særlig nyttig ved deklarering til
Produktregisteret.
MD, avdeling for forurensningssaker
Gjennomføres i løpet av 2004.
Database for publisering av HMS-datablad over Internett er tatt i bruk
august 2003, men har foreløpig lite informasjon. Det er en utfordring
å få en rask økning av informasjonsvolumet. Elektronisk deklarering av
pliktige data til PR og innmelding til GI tas i bruk gradvis fra tidlig høst
2003. Noe av arbeidet med innmelding av data til GI utsettes til 2004
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3.15 Samarbeid mellom Nordens produktregistre om deklarering og koder

3.15 Samarbeid mellom Nordens produktregistre om deklarering og koder

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Forenkle arbeidet for næringslivet med å skulle deklarere til
forskjellig registre i de nordiske landene, ved å utvikle felles
deklarasjonsskjemaer.
Nordisk kjemikaliegruppe har opprettet Nordisk
produktregistergruppe som arbeider med spørsmål felles for
Produktregistrene. SPIN er en database med stoffdata fra registrene.
Den er ferdig til bruk for myndigheter som CD og skal legges på
Internett i 2002. Produkttypekoder benyttes for sammenstillinger
av data. Registrene i Norden har sammen med representanter for
industrien, utviklet et felles sett med koder. Implementering skjer
sommeren 2002 i Norge. Målet er at industrien kan bruke de samme
kodene i hele Norden. Deklarering til registrene er forskjellig i Norden,
men har store likheter også. Felles deklarasjonsskjema, spesielt for
Norge, Sverige og Danmark, er sterkt etterspurt av industrien som et
forenklingstiltak.
MD, avdeling for forurensningssaker
Det tas sikte på å finne fram til en felles mal for deklarering i løpet av
2003
Under arbeid.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Forenkle arbeidet for næringslivet med å skulle deklarere til
forskjellig registre i de nordiske landene, ved å utvikle felles
deklarasjonsskjemaer.
Nordisk kjemikaliegruppe (under NMR) har opprettet Nordisk
produktregistergruppe (NPG) som arbeider med spørsmål felles for
Produktregistrene. SPIN er en database med stoffdata fra registrene.
Den var ferdig til bruk for myndigheter som CD og på Internett i 2002.
Produkttypekoder benyttes for sammenstillinger av data. Registrene
i Norden har sammen med representanter for industrien, utviklet et
felles sett med koder. De ble tatt i bruk av produktregistrene i Sverige
og Norge tidlig i 2003. Målet er at industrien kan bruke de samme
kodene i hele Norden. Deklarering til registrene er forskjellig i Norden,
men har store likheter også. Felles deklarasjonsskjema, spesielt for
Norge, Sverige og Danmark, er sterkt etterspurt av industrien som
et forenklingstiltak. NPG vil satse på felles elektronisk innmelding
med utgangspunkt i det norske arbeidet. Arbeidet er startet i 2003
med en markedsundersøkelse blant kjemikalieleverandører som
viste at initiativet er sterkt ønsket. Arbeidet ledes fra det norske
Produktregisteret
MD, avdeling for forurensningssaker
Det tas sikte på å finne fram til en felles mal for deklarering. I løpet av
2004 skal det utføres en utrdning i regi av Nordisk kjemikaliegruppe
som vil komme med en anbefaling om videre oppfølging.

3.16 Elektroniske rapporteringsløsninger i Brønnøysundregistrene

3.16 Elektroniske rapporteringsløsninger i Brønnøysundregistrene

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Elektroniske innrapporteringsløsninger skal etableres for alle
registersystemer i Brønnøysundregistrene
Løsninger for elektronisk innrapportering skal utvikles. Tjenestene skal
tilpasses brukernes behov og vil baseres på de prinsipper som er
mest tjenlige for de enkelte registre. Både webløsninger og løsninger
for direkte overføring mellom systemer vil være aktuelle. Elektronisk
signatur vil bli tatt i bruk så snart det finnes teknisk/økonomisk
akseptable løsninger for det. Etablering av Altinn-løsningen for
rapportering av regnskapsinformasjon skal skje i løpet av 2003 og
løsningen vil bli vurdert brukt for rapportering til andre registre.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Tiltaket er under arbeid. Milepæler er etablering av nettbasert
registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret høsten 2002,
og tinglysing av salgspant i motorvogn i 1. halvår 2003. Det siste
forutsetter nødvendige endringer i regelverket om tinglysing.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Elektroniske innrapporteringsløsninger skal etableres for alle
registersystemer i Brønnøysundregistrene
Løsninger for elektronisk innrapportering skal utvikles. Tjenestene skal
tilpasses brukernes behov og vil baseres på de prinsipper som er
mest tjenlige for de enkelte registre. Både webløsninger og løsninger
for direkte overføring mellom systemer vil være aktuelle. Elektronisk
signatur vil bli tatt i bruk så snart det finnes teknisk/økonomisk
akseptable løsninger for det. Altinn-løsningen for rapportering av
regnskapsinformasjon etableres i 2004 og løsningen vil bli vurdert
brukt for rapportering til andre registre. Nettbasert registrering
i Enhetsregisteret og Foretaksregisteren ble satt i gang våren
2003, for de mest brukte organisasjonsformer, må prioriteres i
markedsføringsarbeidet.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Tiltaket er under arbeid. Et utviklingsprosjekt for elektronisk
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Status:
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innrapportering av salgspant i motorvogn er startet, løsningen er
planlagt ferdig i 2004. Innføring av digitale signaturer avventes i
påvente av erfaringer fra AltInn og arbeidet i PKI-koordineringsforum.

Under arbeid (delvis forsinket). Nettbasert registrering i ER og FR
satt i gang våren 2003, for de 8 mest bruke organisasjonsformene.
Nødvendige endringer i lovverket er gjennomført.

3.17 Automatisk innhenting av kundedata til SND fra offentlige registre

3.17 Automatisk innhenting av kundedata til SND fra offentlige registre

Mål:
Beskrivelse:

Mål:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Mindre innrapporteringskrav på bedriftene
SND ber i dag om bedriftsopplysninger fra alle kunder hva gjelder
forhold som kommunens navn, antall ansatte, næringskode, telefonog telefaksnummer, størrelse på jordbrukseiendom mv, til bruk i
SNDs databaser. SND vil nå gå over til automatisk innhenting og
oppdatering av slike kundedata fra eksterne databaser som Enhets-,
Folke-, Eiendoms- og Løsøre-, Landbruks-, Flåteregisteret mv. Dette vil
gi bedre datakvalitet, videre vil kundene i framtiden ikke bli belastet
med å avgi/oppdatere slike opplysninger.
NHD, avdeling for nyskaping og forskning/SND
Gjennomføres innen 31. desember 2002
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Målsettingen med prosjektet er å effektivisere arbeidet med
innhenting
og registrering av kundeopplysninger samt øke servicegraden
overfor søker ved at søker selv ikke belastes med å fremskaffe disse
opplysninger. Prosjektet vil også bidra til å sikre datakvaliteten på
foretaks- og bedriftsdata i SNDs baser.
I forbindelse med søknadsbehandlingen ber SND om en rekke
opplysninger om søker/kunder. Prosjektet går ut på å utvikle
en løsning for automatisk innhenting og oppdatering av disse
opplysningene gjennom en integrasjon mellom offentlige registre som
Enhets-, Folke-, Eiendoms- og Løsøre-, Landbruks-, Flåteregisteret mv.
og SNDs egne databaser
NHD, avdeling for nyskaping og forskning/SND
Gjennomføres innen 15. desember 2003

3.18 Vurdere endringer i regelverket for Oppgaveregisteret

3.18 Vurdere Oppgaveregisterets rolle

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Sikre at Oppgaveregisteret er et egnet arbeidsverktøy i arbeidet med å
redusere innrapporteringsbyrdene
Vurdere oppgaveregisterloven og forskrift, særlig for å vurdere om det
bør foretas visse endringer av begrepet oppgaveplikt, og om etatenes
plikt til å forhåndskontakte Oppgaveregisteret før innføringen av nye
rapporteringsplikter bør utvides.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Gjennomføres i løpet av 2003
Under arbeid.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Sikre at Oppgaveregisteret er et egnet arbeidsverktøy i arbeidet med å
redusere innrapporteringsbyrdene
Vurdere dagens funksjoner og oppgaver for registeret etter ca 5 års
drift, herunder oppgaveregisterloven og forskrift, bl.a. for å vurdere
om det bør foretas visse endringer av begrepet oppgaveplikt, om
samordningsarbeidet vedr. elektronisk innrapportering bør reguleres
osv.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Arbeidet er igangsatt, og det tas sikte på et høringsnotat første halvår
2004

3.19 Elektronisk innrapportering for petroleumssektoren
Mål:
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OD har nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten er tilgjengelig gjennom å videreutvikle kultur for deling
av informasjon gjennom elektronisk samhandling med næringen.
- OD arbeider for at rapportering og korrespondanse skjer elektronisk,
og at næringen kommuniserer elektronisk med OD
- OD vil støtte nye samhandlingsløsninger
- OD vil fortsette arbeidet med å få på plass interne rutiner for å kunne

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

sende dokument elektronisk ut av huset med god sporbahet og
kvalitets-sikring
Antall forsendelser som kommer i både papir og elektronisk format vil
bli redusert. Effektiviserte arbeidsprosesser med bedre sporing knyttet
til sending, mottak, distribusjon og deling av brev og rapporter for alle
parter.
OD arbeider for å få all korrespondanse og rapportering elektronisk.
OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og
leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og
gass på norsk kontinentalsokkel. OLF opprettet etter initiativ fra OD en
arbeidsgruppe høsten 2001. Arbeidsgruppen skulle utrede en felles
løsning for elektronisk korrespondanse i første omgang mellom OLF,
operatørene på norsk sokkel, Petoro, OED og OD, i neste fase for større
deler av industrien og andre relevante offentlige organer.
OED/Oljedirektoratet (OD)
Pilot start september 2003. Driftsstart 1. januar 2004

3.20 Samordnet og forenklet datainnsamling for energi- og
vassdragssektoren
Mål:

Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:

- NVE ønsker at næringslivets kontakt med myndighetene og NVE skal
oppfattes som nyttig, enkel og så lite belastende som mulig
- NVE vil effektivisere interne rutiner
- NVE vil unngå overlappende innsamling av data med andre
myndighets-organer
Prosjektet har således søkelyset både mot brukerorientering,
effektivisering og forenkling – i prioritert rekkefølge.
NVE samler inn og bearbeider en stor og mangeartet datamengde fra
energi- og vannsektoren. Innsamling er i liten grad samordning og kan
virke unødig tungvint for våre brukergrupper.
Prosjektet legger til rette for opprydding av datainnsamling mellom
berørte offentlige organer og bedre samarbeid. Det vil bli færre og
større databaser og lagring av data på felles databaser. Bedre definerte
kriterier for nesten sammenfallende data og bedre datakvalitet.
Kartleggingsrapport for fase 1 i prosjektet er klar, og påviser behovet
for å gå videre med prosjektet. Rapporten dokumenterer opp mot 30
innsamlingsordninger i NVE, med forbedringspotensiale for en rekke
forhold.
OED/Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tiltak for samordnet og forenklet datainnsamling gjennomføres i
perioden 2003-2005
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3.21 Elektronisk refusjonsoppgjør for leger
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Forenklet oppgaveløsning for legene ved mulighet for direkte
elektronisk innsending av refusjonskrav til trygdeetaten samt
forbedret kontroll med refusjonsutbetaling
Om lag 7000 leger har avtaler om refusjon fra trygdeetaten, og
utgjør det maksimale antallet leger som kan dra nytte av tiltaket.
For legene vil prosjektet medføre forenklet innsending av krav
om refusjon. Samtidig vil trygdeetaten kunne gi tilbakemelding
om feil/avviste regninger samt utbetalingsinformasjon. I tillegg vil
saksbehandlingstiden fra krav mottas til utbetaling foretas bli redusert.
Det er relativt lite behov for utvikling av regelverk i forbindelse med
oppgjørene.
SOS/Rikstrygdeverket
Ny elektronisk løsning for refusjonsoppgjør forventes tatt i bruk i løpet
av første halvår 2004

3.22 Elektronisk plansaksbehandling
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
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Modernisere og effektivisere planbehandlingen etter plan- og
bygningsloven
MD har sammen med KRD startet prosjektet Byggsøk, som skal lage
et opplegg for lettere praktisk gjennomføring av plan- og byggesaker.
MD har ansvaret for plandelen, kalt e-plansak. Hovedhensikten er å
etablere elektroniske kommunkasjonsprosesser over Internett mellom
planlegger og kommunal saksbehandler, noe som vil gi raskere
avklaringer og mer ensartet praksis bygget på nasjonale standarder.
Dette vil skje ved utvikling av nye tekniske prototyper som planleggere
må ta i bruk. E-plansak vil også arbeide med å legge til rette nødvendig
informasjons-grunnlag og veiledning, både for planleggere og andre
brukere.
Prosjektet startet med byggesaksdelen, som nå går inn i en driftsfase.
Det er nå god fremdrift i plandelen. Arbeidet er basert på mye frivillig
arbeid i arbeidsgrupper, noe som kan forsinke enkeltelementer
underveis
MD, avdeling for regional planlegging
E-plansak startet 2002. Prosjektet må påventes å løpe minst ut 2004,
for å få på plass alle tekniske løsninger og klargjøre for en påfølgende
drift

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

3.23 e-forvaltning i matforvaltningen
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Etablere Mattilsynet som en organisasjon som åpnet for utstrakt bruk
av elektronisk interaksjon med sine tilsynsobjekter og kontorer
Mattilsynet skal ved etablering ha et elektronisk saksbehandlingssystem
for hele organisasjonen. Eksisterende fagsystemer skal integreres med
hverandre, og åpnes for omverdenen gjennom Internett for å ta imot
søknader og innrapporteringer elektronisk. Matportalen skal utvikles til
å bli den prefererte informasjonskanalen for informasjon om trygg mat
LD, avdeling for matpolitikk, avdeling for administrasjon og økonomi
Mattilsynet etableres 1. januar 2004, og skal ha et elektronisk
saksbehandlingssystem for hele organisasjonen. Integrering med
eksisterende fagsystemer ventes fullført innen andre halvår 2004

3.24 Fullverdig regnskapsbase
Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

Fullstendig database over alle regnskapene til alle innsendingspliktige,
tilgjengelig for næringsliv og andre i en strukturert form.
Regnskaper mottatt på papir vil bli manuelt registrert inn i samme
database som de elektronisk mottatte regnskaper. Bemanning og
utvikling av tekniske løsninger er i gang i henhold til fremdriftsplan
NHD/Brønnøysundregistrene
Teknisk løsning ferdigstilles 2003 og innregistrering vil gjennomføres
for 2002-regnskapene vinteren 2003/2004 og for 2003-regnskapene
etter hvert som de kommer inn i 2004.

3.25 Mer effektiv utveksling av persondata
Mål:

Beskrivelse:

Prosjektet skal beskrive ønskede mål for gjenbruk og gjenfinning av
data på persondatafeltet og problemer som må løses for å oppnå dette.
Arbeidet skal ses i sammenheng med pågående harmoniseringsiniti
ativer i tilstøtende sektorer (herunder helsesektoren og næringslivets
innrapportering).
En rekke sektorer og virksomheter står i dag overfor utfordringer når
det gjelder datautveksling mellom ulike etater. Disse utfordringene er
i mange tilfeller nært forbundet med problemer med datafangst og
datakvalitet. Problemene kan ha mange og sammensatte årsaker; bl.a.
vil uenighet om datadefinisjoner kunne være forbundet med andre
forhold som motvirker en felles behovsforståelse mellom de aktuelle
virksomheter og etater. Det skal derfor gjennomføres en utredning for å
• vurdere eksisterende ordninger for datafangst.
• vurdere dagens datakvalitet, herunder bl.a. arbeid med metadata.
• vurdere hensiktsmessige skiller mellom grunndata og
etatsspesifikke data, nivåer i datafangst og evt. organisatoriske
konsekvenser.
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•
•

Ansvar:
Tidsplan:

vurdere eksisterende modeller for dataformidling mellom etatene.
vurdere hensiktsmessigheten av dagens samarbeidsformer
mellom berørte etater med henblikk på utveksling av persondata.
• spesifisere og analysere prisingsmodeller som er i bruk.
• Spesifisere effektiviseringspotensial
• Tilfeller av dobbeltarbeid skal spesifiseres.
Utvalget skal
• behandle forholdet til relevant lovverk, herunder personvern.
• behandle forholdet til relevante krav til datasikkerhet.
• vurdere hvordan avgivernes innrapporteringsbyrder kan forenkles
• vurdere om manuelle rutiner for datafangst innen omsorgs-,
sosial -og helsesektoren kan erstattes med elektroniske rutiner for
områdene inntekt, skatt og trygdeopplysninger og andre registre
som er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver
• Rapporten skal munne ut i anbefalinger for oppfølging
NHD. Medvirkende: SSB, Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet,
Rikstrygdeverket, SOS, HD og AAD. Datatilsynet trekkes inn ved behov
for vurdering av personvernhensyn
Utredning skal foreligge 1. februar 2004

3.26 Web-basert elektronisk innrapportering til AA-registeret
Mål:
Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:

Forenkle næringslivets innrapporteringsplikter til arbeidsgiver- og
arbeidstakerregisteret, arbeidstakerdelen.
Arbeidsgivere kan i dag sende inn meldinger om inntak, endring og
opphør av arbeidsforhold som datafiler på diskett fra godkjent lønnsog personalsystem. Gjennom en web-basert innrapporteringsløsning
kan slike datafiler, eller enkeltmeldinger sendes via internett.
Enkeltmeldinger sendes via elektronisk skjema, basert på Elmerprinsippene. Grunndata om bedriftene hentes fra Enhetsregisteret.
Det vil senere (i løpet av 2004) bli vurdert hvordan en samordning med
andre innrapporteringsløsninger, bl.a. AltInn, skal etableres. På sikt skal
løsningen utvikles til å omfatte interaktive tjenester, preutfylling osv.
SOS/Rikstrygdeverket
Etablert som pilot oktober 2003, videreutvikles i 2004.

3.27 Elektronisk rapportering som forenklingstiltak – generelle tiltak
Mål:
Beskrivelse:
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Sikre at elektroniske rapporteringsløsninger er tilstrekkelig samordnet
og brukervennlige, slik at de bidrar til å redusere belastningen på
næringslivet som følge av offentlige innrapporteringskrav
Rapporten IT mot skjemabelastning. Elektronisk rapportering
som forenklingstiltak analyserer hvordan elektroniske
rapporteringsløsninger bør legges opp for å minimalisere
næringslivets belastning ved offentlig innrapportering. Rapporten har

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

Ansvarlig:
Tidsplan:

vært på bred høring til offentlige etater og næringsorganisasjonene.
De offentlige etatene ble bedt om å gi en statusrapport på sitt arbeid
med innføring av elektronisk innrapportering. Det skal utarbeides en
oversikt over status i de enkelte etatene, og rapportens anbefalinger
skal vurderes med sikte på videre oppfølging
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Følges opp med oppsummering av høringsuttalelsene, statusoversikt
og vurdering av forslagene første kvartal 2004.
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4 Bedre regelverk på enkeltområder

4 Bedre regelverk på enkeltområder

4.1

4.1

Revisjon av byggesaksregelverket

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

4.2

Revisjon av planlovgivningen

Mål:
Beskrivelse:
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Revidere regelverket for å sikre bl.a.
- god og effektiv byggesaksprosess
- god kompetanse hos aktørene i bygg- og anleggsvirksomheten
- bygg og anlegg som ivaretar hensyn til kvalitet, helse, miljø,
sikkerhet, tilgjengelighet og estetikk
- partenes interesser på en best mulig måte.
Et lovutvalg ble nedsatt i vår, og skal bl.a. gjennomgå lovens struktur
med henblikk på forenkling og brukervennlighet. Noe av arbeidet
må skje i samarbeid med Planlovutvalget, bl.a. bør det vurderes
om det er mulig med større grad av felles prosess for plan- og
byggesaksbehandling.
KRD, bolig- og bygningsavdelingen
Utvalget skal jobbe i tre år og skal avgi sin første delinnstilling etter ett
år (juni 2003)
Under arbeid. Fordi planlovutvalget ble forsinket, fikk dette utvalget
utsatt frist for delinnstillingen til oktober 2003. Levert 21. oktober med
bl.a. forslag om lovregulering av utbyggingsavtaler.

Forbedring, effektivisering og forenkling av planlovgivningen (plan- og
bygningslovens plandel)
Et lovutvalg (Planlovutvalget) nedsatt i 1998 skal fremme forslag om
endrede planbestemmelser i loven og evt. endringer i tilknyttede
sektorlover.
Planlovutvalgets første utredning har vært på høring og danner basis
for arbeidet med forslagene i den endelige innstillingen. Av
utvalgets forslag vil bl.a. følgende ha forenklingseffekt for næringsliv
og private:
- bestemmelser om frister og fremdriftskrav,
- styrking av oppstartfasen i planleggingen slik at den videre
planprosessen blir mer effektiv og forutberegnelig
- sammenslåing av planprosesser med felles behandling av
prosjekter slik at planspørsmål, konsekvensutredning og
byggetillatelse ivaretas i samme prosess og gjennom samtidig
vedtak

Revisjon av byggesaksregelverket

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

4.2

Revidere regelverket for å sikre bl.a:
- god og effektiv byggesaksprosess
- god kompetanse hos aktørene i bygg- og anleggsvirksomheten
- bygg og anlegg som ivaretar hensyn til kvalitet, helse, miljø,
sikkerhet, tilgjengelighet og estetikk
- partenes interesser på en best mulig måte.
Et lovutvalg ble nedsatt våren 2002, og skal bl.a. gjennomgå lovens
struktur med henblikk på forenkling og brukervennlighet. Noe av
arbeidet må skje i samarbeid med Planlovutvalget, bl.a. bør det
vurderes om det er mulig med større grad av felles prosess for plan- og
byggesaksbehandling.
KRD, bolig- og bygningsavdelingen
Utvalget skal jobbe i tre år og skal avgi sin første delinnstilling etter ett
år (21. oktober 2003). Delutredningen vil i hovedsak være prinsipiell
og overordnet, og vil i tillegg inneholde forslag til lovregulering av
utbyggingsavtaler

Revisjon av planlovgivningen

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Forbedring, effektivisering og forenkling av planlovgivningen (plan- og
bygningslovens plandel)
Et lovutvalg (Planlovutvalget) nedsatt i 1998 skal fremme forslag om
endrede planbestemmelser i loven og evt. endringer i tilknyttede
sektorlover.
Planlovutvalgets første utredning dannet basis for endringer
gjennomført fra 1. juli 2003. I Planlovutvalgets endelige innstilling
– som ble avgitt i mai 2003 – foreslås betydelige endringer i plan- og
bygningsloven. Siktemålet er å utvikle et plansystem som er mer
effektivt, fleksibelt og enklere å bruke både for kommuner og private
utbyggere. Innstilling med lovforslag levert 13. mai 2003, høringsfrist
1. desember 2003
MD, avdeling for regional planlegging
Høsten 2003 fremmes ot.prp. med forslag til enkelte lovendringer
som bl.a. tar sikte på at det ikke lenger skal være mulig å forsinke

- Rapport 2002 -
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-

Ansvar:
Tidsplan:

Status:

4.3

!

samordning av sektorenes virkemidler i planprosessene slik at
forholdet til sektorene så langt mulig avklares gjennom planprosessene
- tilrettelegging for digital plan- og byggesaksbehandling
MD, avdeling for regional planlegging
Utvalgets funksjonstid er i utgangspunktet 4 år fra desember 1998.
Første delutredning ble avgitt i januar 2001 og har vært på høring.
Utvalget arbeider med sikte på å avgi innstilling med lovforslag
omkring nyttår 2002. Arbeidet med ot.prp. forventes avsluttet i løpet
av 2004
Under arbeid (noe forsinket). Med virkning fra 1. juli 2003 er det
gjennomført endringer i plan- og bygningsloven som bl.a. innebærer
at kommuner og offentlige myndigheter må holde konkrete tidsfrister
ved sin behandling av reguleringsplaner. Det er også utarbeidet
bestemmelser som skal gi enklere tilgang til kart og stedfestet
informasjon. Det arbeides med en ot.prp. om endringer i reglene
for innsigelse ogklage med fremleggelse i høstsesjonen 203. De
nye reglene forventes å gå samfunnsmessige besparelser ved at
planbehandlingen blir mer effektiv og forutsigbar, uten at det går på
bekostning av kvalitet og grundighet i prosessen.

Utredning av arbeidslivsreguleringene

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Utvalget utreder arbeidslivsreguleringer som befinner seg i
spenningsfeltet mellom ulike hensyn. Utvalget skal foreslå en ny
arbeidslivslov med vekt på følgende hovedområder:
- best mulig ivaretagelse av både virksomhetenes, arbeidstakernes
og samfunnets behov
- bidra til et inkluderende arbeidsliv
- et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger
- modernisering/forenkling av lovgivningen for arbeidslivet
Utvalget består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, fagmyndigheter, to virksomhetsrepresentante
r og departementer. Et kontaktutvalg bestående av forskere og
arbeidslivseksperter er tilknyttet utvalget for å sikre bredest mulig
fagkunnskap. Mandatet spenner over de fleste spørsmål innenfor
arbeidslivs- og arbeidsrettsreguleringer, herunder arbeidstid,
stillingsvern, og helse, miljø og sikkerhet.
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Utvalget startet opp 31. august 2001 og har frist 1. desember 2003
Under arbeid.

byggeprosesser gjennom å legge inn klage eller innsigelse mot
forhold som er avgjort på tidligere trinn i planprosessen. I vårsesjonen
2004 vil det bli fremmet forslag til endring i bestemmelsene om
konsekvensvurderinger som følge av EU-direktiv på området. De
øvrige forslagene til endringer i planbestemmelsene i plan- og
bygningsloven vildet bli tatt stilling til når høringen er avsluttet.

4.3

Utredning av arbeidslivsreguleringene

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Utvalget utreder arbeidslivsreguleringer som befinner seg i
spenningsfeltet mellom ulike hensyn. Utvalget skal foreslå en ny
arbeidslivslov med vekt på følgende hovedområder:
- best mulig ivaretagelse av både virksomhetenes, arbeidstakernes
og samfunnets behov
- bidra til et inkluderende arbeidsliv
- et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger
- modernisering/forenkling av lovgivningen for arbeidslivet
Utvalget består av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, fagmyndigheter, to virksomhetsrepresentante
r og departementer. Et kontaktutvalg bestående av forskere og
arbeidslivseksperter er tilknyttet utvalget for å sikre bredest mulig
fagkunnskap. Mandatet spenner over de fleste spørsmål innenfor
arbeidslivs- og arbeidsrettsreguleringer, herunder arbeidstid,
stillingsvern, og helse, miljø og sikkerhet.
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Utvalget startet opp 31. august 2001 og har frist 1. desember 2003
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4.4

Felles forskriftsverk på HMS-området

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

4.5

Utvikle ett felles forskriftsverk på HMS-området, som skal ta
utgangspunkt i næringslivet som målgruppe, og der målet er økt
brukerorientering og en betydelig forskriftsreduksjon.
Prosjektet skal i første omgang se på forskriftsverket til Arbeidstilsynet
og Direktoratet for brann- og elsikkerhet, det vil si brann- og
eksplosjonsvern, elsikkerhet og arbeidsmiljø. Partene i arbeidslivet vil
bli involvert i prosjektet på en hensiktsmessig måte.
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Prosjektet ble satt i gang i mai 2002 og skal avsluttes innen utgangen
av 2003
Under arbeid.

Enklere regelverk på forurensningsområdet

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Økt brukerorientering og betydelig reduksjon i antallet forskrifter etter
forurensningsloven og produktkontrolloven.
Regelverksstrukturen i forskriftsverket på forurensningsområdet
vil bli gjennomgått for å forenkle regelverket med siktemål å samle
forskriftene overfor næringslivet til én produktkontrollforskrift og én
forurensningsforskrift. En slik forenkling er viktig både for å sikre en
hensiktsmessig forvaltning av forurensningsområdet, og som et ledd i
regjeringens omfattende arbeid med regelverksforenkling på tvers av
departementene. Prosjektet skal ta utgangspunkt i næringslivet som
målgruppe, men også ta hensyn til at deler av regelverket har andre
målgrupper. Videre vil en ta utgangspunkt i forslaget fra NHO om å
forenkle forskriftsstrukturen på HMS-området.
MD, avdeling for forurensningssaker
Arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2003
Under arbeid. Forslag til ny forskrift har vært på høring.
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4.4

Felles forskriftsverk på HMS-området

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

4.5

Utvikle ett felles forskriftsverk på HMS-området, som skal ta
utgangspunkt i næringslivet som målgruppe, og der målet er økt
brukerorientering og en betydelig forskriftsreduksjon.
Prosjektet skal i første omgang se på forskriftsverket til Arbeidstilsynet
og Direktoratet for brann- og elsikkerhet, det vil si brann- og
eksplosjonsvern, elsikkerhet og arbeidsmiljø. Partene i arbeidslivet vil
bli involvert i prosjektet på en hensiktsmessig måte.
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Prosjektet ble satt i gang i mai 2002 og skal avsluttes innen utgangen
av 2003

a) Enklere regelverk på forurensningsområdet I

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Økt brukerorientering og betydelig reduksjon i antallet forskrifter etter
forurensningsloven og produktkontrolloven.
Regelverksstrukturen i forskriftsverket på forurensningsområdet
vil bli gjennomgått for å forenkle regelverket med siktemål å
samle forskriftene overfor næringslivet (til sammen 40) til én
produktkontrollforskrift og én forurensningsforskrift. En slik
forenkling er viktig både for å sikre en hensiktsmessig forvaltning av
forurensningsområdet, og som et ledd i regjeringens omfattende
arbeid med regelverksforenkling på tvers av departementene.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i næringslivet som målgruppe, men
også ta hensyn til at deler av regelverket har andre målgrupper.
Videre vil en ta utgangspunkt i forslaget fra NHO om å forenkle
forskriftsstrukturen på HMS-området.
MD, avdeling for forurensningssaker
Forskriftene ble sendt på høring 22. juli, og vil bli fastsatt i løpet av
første halvdel av 2004.

b) Enklere regelverk på forurensningsområdet II
Mål:
Beskrivelse:
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Ytterligere forenkling av innholdet i foreslått forurensningsforskrift og
produktforskrift.
MD vil gjennomgå innholdet av regelverket på forurensningsområdet
for å vurdere ytterligere forenkling, blant annet med henblikk på
eventuell overregulering. MD har allerede foretatt en omfattende
gjennomgang av regelverksstrukturen i forskriftsverket på
forurensningsområdet med å samle forskriftene overfor
næringslivet (til sammen 40) til én produktkontrollforskrift og én
forurensningsforskrift som vil bli fastsatt i første halvdel av 2004
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Ansvar:
Tidsplan:

4.6

Samordning av forskrifter om helse- og miljøfarlige kjemikalier

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

4.7

(se prosjekt 4.5). Dette arbeidet har først og fremst tatt for seg
regelverksstrukturen, mens departementet nå ser behov for å en
gjennomgang med henblikk på en mer innholdsmessig forenkling.
En viktig del av prosjektet vil være en gjennomgang og forenkling av
HMS-regelverket i samarbeid med AAD.
MD, avdeling for forurensningssaker
Prosjektet skal være gjennomført i løpet av første halvår 2004.

Gjøre regelverket enklere for brukerne. Regelverket på
kjemikalieområdet har blitt utviklet over lang tid, noe som har resultert
i et lite helhetlig og oversiktlig regelverk. Rydding og samordning
av reguleringer vil gi større oversikt og gjøre regelverket lettere
tilgjengelig. Dette kan gi tidsbesparelse og miljøgevinst.
Følgende tiltak skal gjennomføres:
- Samordning av forskrifter som regulerer produksjon, import, eksport,
omsetning og bruk av farlige kjemikalier og produkter. Samling av 14
eksisterende forskrifter til én forskrift.
- Samordning av regelverk om ozonreduserende stoffer. Samling av 7
eksisterende forskrifter til én forskrift.
- Samordning av regelverk om klassifisering og merking av farlige
kjemikalier. Samling av 6 eksisterende forskrifter til én forskrift.
MD, avdeling for forurensningssaker
Alle samordnede forskrifter planlegges fastsatt i løpet av 2002.
Gjennomført.

Ny reguleringsmåte etter forurensningsloven for alle
industrivirksomheter

Mål:

Beskrivelse:

Det arbeides med sikte på å utarbeide en samlet forskrift for
industrien med generelle forurensningskrav, som skal erstatte flere
hundre enkelttillatelser. Forskriften vil medføre redusert tidsbruk
for næringslivet og forurensningsmyndigheten ved at resursbruken
tilknyttet det å søke om og utforme tillatelser reduseres og den vil
dessuten gjøre det lettere for nye virksomheter å finne ut hvilke regler
som gjelder.
Forskriften vil innholde generelle krav til støyutslipp, støvutslipp,
utslipp fra forbrenningsanlegg og luktutslipp mv som skal gjelde alle
typer industrivirksomheter. I tillegg vil forskriften fastsette særskilte
krav til særskilte bransjer. En rekke større virksomheter skal fremdeles
ha en tillatelse etter forurensningsloven, bl.a. de virksomheter som
omfattes av EUs IPPC-direktiv. I disse tilfellene vil kravene i tillatelsene
gå foran forskriftskravene.

4.7

Ny reguleringsmåte etter forurensningsloven for alle
industrivirksomheter

Mål:

Beskrivelse:

Det arbeides med sikte på å utarbeide en samlet forskrift for
industrien med generelle forurensningskrav, som skal erstatte flere
hundre enkelttillatelser. Forskriften vil medføre redusert tidsbruk
for næringslivet og forurensningsmyndigheten ved at resursbruken
tilknyttet det å søke om og utforme tillatelser reduseres og den vil
dessuten gjøre det lettere for nye virksomheter å finne ut hvilke regler
som gjelder.
Forskriften vil innholde generelle krav til støyutslipp, støvutslipp,
utslipp fra forbrenningsanlegg og luktutslipp mv som skal gjelde alle
typer industrivirksomheter. I tillegg vil forskriften fastsette særskilte
krav til særskilte bransjer. En rekke større virksomheter skal fremdeles
ha en tillatelse etter forurensningsloven, bl.a. de virksomheter som
omfattes av EUs IPPC-direktiv. I disse tilfellene vil kravene i tillatelsene
gå foran forskriftskravene.
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

4.8

!

Evaluering av aksjelovene

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

4.9

Sikre at aksjeloven av 1997 og allmennaksjeloven 1997 fungerer
tilfredsstillende og etter sine forutsetninger. Avdekke eventuelle
bestemmelser som oppleves som problematiske i praksis, eller som
ikke virker etter sin hensikt.
På bakgrunn av Stortingets anmodning i forbindelse med vedtakelsen
av aksjeloven og allmennaksjeloven i 1997 skal JD foreta en evaluering
av de to lovene. Det ble avholdt et høringsmøte med berørte
organisasjoner og institusjoner i oktober 2002. Dette vil bli fulgt opp
med et høringsbrev.
JD, lovavdelingen
Det tas sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av 2003
Under arbeid.

EU-arbeidsgrupper om konkurs og overføring av bedrifter

Mål:
Beskrivelse:
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MD, avdeling for forurensningssaker
Et forskriftsutkast vil foreligge innen utgangen av 2002
Under arbeid (forsinket).

Vurdere om norske rammevilkår på områdene konkurs og over føring
av bedrifter er gode nok, sett i et internasjonalt perspektiv, og vurdere
evt. nødvendige tiltak.
Norge v/NHD deltar i EUs entreprenørskapsprogram. Programmet
skal stimulere entreprenørskapsaktiviteten i Europa, og det arbeides
med tiltak for å bedre rammevilkårene for bedriftene på flere
fokusområder. NHD deltar i to ekspertgrupper:
1. Rammevilkårene for overføringer av bedrifter er viktig, både de
legale rammene og andre virkemidler, bl. a. for å sikre videreføring av
arbeidsplasser og unngå nedleggelser. Utveksling av best-practice
(erfaringsoverføring) mellom landene står sentralt i arbeidet. Norges
engasjement må sees i lys av at norske bedrifter i størst mulig grad
sikres de samme rammevilkår som i EU. Det tas sikte på å utarbeide
en handlingsplan på EU-nivå.
2. I mange EU-land er det et visst ”stempel” forbundet med det å gå
konkurs. Dette i motsetning til for eksempel i USA hvor en konkurs i
større grad er sett på som noe en lærer av. En stor andel av de som
går konkurs ender faktisk også opp som vellykkede entreprenører. EU
vurderer det slik at mange konkurser kommer på tross av en ansvarlig
risikovurdering og at konkurs eller annen avvikling i slike tilfeller i
større grad bør ses på som en måte å lære på. Derfor er prosjektet
”Restructuring, Bankruptcy and a fresh start” igangsatt. Det har som
siktemål å vurdere medlemslandenes konkurslovgivning i lys av dette
tog komme med retningslinjer på området.
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Ansvar:
Tidsplan:

4.8

MD, avdeling for forurensningssaker
Et forskriftsutkast vil bli sendt på høring i løpet av 2003, og forskrfiten
vil bli fastsatt i løpet av 2004.

Evaluering av aksjelovene

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

4.9

Sikre at aksjeloven av 1997 og allmennaksjeloven 1997 fungerer
tilfredsstillende og etter sine forutsetninger. Avdekke eventuelle
bestemmelser som oppleves som problematiske i praksis, eller som
ikke virker etter sin hensikt.
På bakgrunn av Stortingets anmodning i forbindelse med vedtakelsen
av aksjeloven og allmennaksjeloven i 1997 skal JD foreta en evaluering
av de to lovene. Det ble avholdt et høringsmøte med berørte
organisasjoner og institusjoner i oktober 2002. Dette vil bli fulgt opp
med et høringsbrev.
JD, lovavdelingen
Det tas sikte på å sende ut et høringsbrev i løpet av 2004

a) EU-arbeidsgruppe om overføring av bedrifter

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Vurdere om norske rammevilkår på området overføring av bedrifter
er gode nok, sett i et internasjonalt perspektiv, og vurdere evt.
nødvendige tiltak.
Norge v/NHD deltar i EUs flerårige program for næringsliv og
entreprenørskap (MAP). Programmet har bl.a. til formål å fremme
konkurranseevne og vekst, entreprenørskap og forenkle og forbedre
næringslivets administrative og regulatoriske rammeverk. Programmet
omfatter flere konkrete prosjekt. Et av områdene er overføring
av bedrifter der en ekspertgruppe, også med norsk deltakelse,
har utarbeidet en rapport (Transfer of businesses – continuity
of a new beginning), med forslag til tiltak. Vi vil i samarbeid med
næringsorganisasjonene vurdere om og i tilfelle hvilke tiltak som bør
iverksettes på dette feltet i Norge.
NHD, avdeling for nærings- og handelsøkonomi
Arbeidet antas å være ferdig i løpet av 2004

b) EU-arbeidsgruppe om konkurs
Mål:
Beskrivelse:

Gjennomgang av deler av norsk konkurslovgivning for å få et bilde
av hvordan den virker i praksis og om den påvirker nyskaping og
innovasjon.
I mange EU-land er det et visst negativt stempel knyttet til det å gå
konkurs. Dette i motsetning til for eksempel USA der konkurs mer er
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

- Tiltak 2003 -

NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart sammen med JD
Arbeidet antas å være ferdig i 2003
Gjennomført.
1. Arbeidet i ekspertgruppen Transfer of businesses er avsluttet, og
EU gav ut en rapport i august 2003.
2. Arbeidsgruppa sluttførte rapporten i oktober 2003.

Ansvar:
Tidsplan:

sett på som noe en lærer av. En stor del av de som går konkurs ender
opp som vellykka entreprenører. Mange konkurser kommer på tross
av en ansvarlig risikovurdering, og konkurs eller annen avvikling kan
i slike tilfelle i større grad sees på som en måte å lære på. Derfor ble
prosjektet ”Restructuring, Bankruptcy and a fresh start” gjennomført
for å vurdere medlemslandenes konkursregelverk i lys av dette, og
komme med anbefalinger på området. JD og NHD har deltatt i gruppa
og er nå i ferd med å gjennomføre en undersøking av hvordan
den norske konkurslovgivinga virker i praksis. Norsk lovgiving blir
sammenlignet med regelverket i EU-landene. Undersøkinga vil sette
fokus på det å gå konkurs - og å starte opp igjen etter en konkurs. I
tillegg vil samfunnet sine holdninger til det å gå konkurs bli belyst.
Rapporten skal gi innspill til behovet for endringer i regelverket, og
være en norsk versjon av EUs undersøking.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart, sammen med JD
Arbeidet skal være ferdig i februar 2004

4.10 Forenklinger i fødselspengeordningen m.v.

4.10 Forenklinger i fødselspengeordningen m.v.

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Målet for gjenomgangen av fødselspengeordningen, herunder
adopsjons-pengeordningen, svangerskapspengeordningen og
tidskontoordningen er forenklinger og forbedringer. Det legges vekt
på å få et regelverk som vil være mest mulig forståelig for brukerne og
lettest mulig å praktisere for trygdeetaten.
Regelverket på fødselspengeområdet er komplekst og preget av
mange endringer. En intern arbeidsgruppe som har foretatt en
helhetlig gjennomgang av ordningen har identifisert problemstillinger
og foreslått endringer. Endringene kan gjøre regelverket lettere
tilgjengelig for brukerne, herunder arbeidsgiverne, og vil kunne lette
administreringen av ordningen.
BFD, familie-, barnehage- og likestillingsavdelingen
Høringsnotatet sendes ut innen utgangen av 2002. Det tas sikte på å
fremme en ot.prp. i løpet av 2003
Under arbeid (forsinket). Svangerskapspenger til selvstendig
næringsdrivende er innført fra 1. juli 2003.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Målet for gjenomgangen av fødselspengeordningen, herunder
adopsjons-pengeordningen, svangerskapspengeordningen og
tidskontoordningen er forenklinger og forbedringer. Det legges vekt
på å få et regelverk som vil være mest mulig forståelig for brukerne og
lettest mulig å praktisere for trygdeetaten
Regelverket på fødselspengeområdet er komplekst og preget av
mange endringer. En intern arbeidsgruppe som har foretatt en
helhetlig gjennomgang av ordningen har identifisert problemstillinger
og foreslått endringer. Endringene kan gjøre regelverket lettere
tilgjengelig for brukerne, herunder arbeidsgiverne, og vil kunne lette
administreringen av ordningen. Svangerskapspenger til selvstendig
næringsdrivende er innført fra 1. juli 2003
BFD, familie-, barnehage- og likestillingsavdelingen
Det tas sikte på å sende ut et høringsnotat tidlig i 2004

4.11 Vurdering av skatte- og avgiftsregelverket

4.11 Vurdering av skatte- og avgiftsregelverket

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Utredningen skal bl.a. vurdere hvordan vi kan sikre effektiv
ressursutnyttelse i økonomien og skape større forutsigbarhet
for næringslivet om framtidige rammebetingelser. Skatte- og
avgiftsreglene bør være enkle og oversiktlige, bl.a. for å redusere de
administrative kostnadene.
Et regjeringsoppnevnt skatteutvalg ledet av Arne Skauge skal foreta
en bred vurdering av skatte- og avgiftssystemet og de

Beskrivelse:
Ansvar:

Vurdere hvordan vi kan sikre effektiv ressursutnyttelse i økonomien
og skape større forutsigbarhet for næringslivet om framtidige
rammebetingelser. Skatte- og avgiftsreglene bør være enkle og
oversiktlige, bl.a. for å redusere de administrative kostnadene
En bred vurdering av skatte- og avgiftssystemet og de
bakenforliggende prinsippene for dette
FIN, skattelovavdelingen og skatteøkonomisk avdeling
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

bakenforliggende prinsippene.
FIN, skattelovavdelingen og skatteøkonomisk avdeling
Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av 2002
Gjennomført. Innstillingen levert februar 2003, har vært på høring.

- Tiltak 2003 -

Tidsplan:

Regjeringen tar sikte på å fremme en stortingsmelding om reform av
skattesystemet, men det er ikke fastlagt når dette skal gjøres

4.12 Vurdering av pensjonssystemet

4.12 Vurdering av pensjonssystemet

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Et fremtidig pensjonssystem må ivareta hensynet til langsiktighet,
stabilitet og oversiktlighet, og bidra til å møte utfordringer knyttet
til en aldrende befolkning og tiltakende tidlig pensjonering.
Kommisjonen skal bl.a. vurdere tiltak som kan bidra til forenklinger
i nåværende regelverk og gjøre et fremtidig pensjonssystem mer
oversiktlig.
En regjeringsoppnevnt kommisjon ledet av Sigbjørn Johnsen skal ta
utgangspunkt i de problemer og utfordringer dagens pensjonssystem
står overfor.
FIN, økonomiavdelingen
Avgi innstilling i 2003
Under arbeid.

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

Et fremtidig pensjonssystem må ivareta hensynet til langsiktighet,
stabilitet og oversiktlighet, og bidra til å møte utfordringer knyttet
til en aldrende befolkning og tiltakende tidlig pensjonering.
Kommisjonen skal bl.a. vurdere tiltak som kan bidra til forenklinger
i nåværende regelverk og gjøre et fremtidig pensjonssystem mer
oversiktlig.
En regjeringsoppnevnt kommisjon ledet av Sigbjørn Johnsen skal ta
utgangspunkt i de problemer og utfordringer dagens pensjonssystem
står overfor.
FIN, økonomiavdelingen
Avgi endelig utredning innen 15. desember 2003

4.13 Gjennomgang av avgifts- og gebyrordninger

4.13 Gjennomgang av avgifts-, toll- og gebyrordninger

Mål:
Beskrivelse:

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Lettelser, forenklinger og oppryddning i henhold til Sem-erklæringen.
Full gjennomgang av avgifts- og gebyrordninger under alle
departementer, med sikte på lettelser, forenkling og opprydding
FIN ved finansavdelingen, skattelovavdelingen og skatteøkonomisk
avdeling
Ikke lagt opp til en konkret tidsplan ennå
Under arbeid. Investeringsavgiften, flypassasjeravgiften og nærmere
1200 tollsatser på industrivarer ble fjernet i 2002. Om lag 130 tollsatser
på landbruksvarer ble fjernet fra 2003. I budsjettet for 2004 har
regjeringen foreslått å fjerne om lag 40 tollsatser på ladbruksvarer.
Antall forskriftsbestemmelser for særavgiftene er redusert fra 350 til
125.
Regjeringen varslet ifm. RNB 2003 en omlegging av hele systemet
for finansiering av matområdet fra 1. januar 2004. Omleggingen
innebærer en viss forenkling ved at antall gebyrer/avgiftsordninger
på matområdet reduseres fra vel 40 til i overkant av 20. Det forventes
at endringen vil gi kostnadsbesparelser både for forvaltningen og
næringen.

Ansvar:
Tidsplan:

Lettelser, forenklinger og opprydding i henhold til Sem-erklæringen.
Full gjennomgang av avgifts-, toll- og gebyrordninger under alle
departementer, med sikte på lettelser, forenkling og opprydding
FIN v/skattelovavdelingen og skatteøkonomisk avdeling mht. avgiftsog tollordninger. Det enklete fagdepartement mht. gebyrer
De årlige statsbudsjettene
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4.14 Gjennomgang av regelverket om uttak i merverdiavgiftsloven

4.14 Gjennomgang av regelverket om uttak i merverdiavgiftsloven

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gjøre regelverket så nøytralt som mulig og hindre
konkurransevridninger, samt gjøre regelverket lettere å administrere
både for de næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene.
Innføringen av generell merverdiavgift på omsetning av tjenester
har økt behovet for en gjennomgang av uttaksbestemmelsene
i merverdiavgiftsloven. Det er også behov for en lovteknisk
gjennomgang av regelverket på dette området.
FIN, skattelovavdelingen
Utredning sluttført innen 1. desember 2002. Eventuelle forslag til
endring skal sendes på høring våren 2003
Gjennomført. Ble sendt på høring i mai, med frist 30. september 2003.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Gjøre regelverket så nøytralt som mulig og hindre
konkurransevridninger, samt gjøre regelverket lettere å administrere
både for de næringsdrivende og for avgiftsmyndighetene.
Innføringen av generell merverdiavgift på omsetning av tjenester har
økt behovet for en gjennomgang av uttaksbestemmelsene i
merverdiavgiftsloven. Det er også behov for en lovteknisk
gjennomgang av regelverket på dette området.
FIN, skattelovavdelingen
Det tas sikte på å fremme ot.prp. første halvår 2004

4.15 Samordning av reglene om betaling og innkreving av skatte- og
avgiftskrav

4.15 Samordning av reglene om betaling og innkreving av skatte- og
avgiftskrav

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Samordne reglene om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav,
foreta materielle endringer med sikte på å styrke innkrevingen av
skatte- og avgiftskrav og bedre rettsikkerheten på området.
En systematisk, språklig og strukturell gjennomgang og oppdatering
av skattebetalingsloven og de øvrige reglene om betaling og
innkreving av skatte- og avgiftskrav.
FIN, skattelovavdelingen
Utkast til ny lov er planlagt sendt på høring i løpet av høsten 2002
Gjennomført (forsinket). Utkast til ny lov ble sendt på høring i juli, med
frist 1.november 2003.

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

Samordne reglene om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav,
foreta materielle endringer med sikte på å styrke innkrevingen av
skatte- og avgiftskrav og bedre rettsikkerheten på området.
En systematisk, språklig og strukturell gjennomgang og oppdatering
av skattebetalingsloven og de øvrige reglene om betaling og
innkreving av skatte- og avgiftskrav.
FIN, skattelovavdelingen
Saken ble sendt på høring i juli med frist 7. november 2003. Ot.prp.
planlegges fremmet for Stortinget i løpet av 2004

4.16 Revisjon av oppdrettsregelverket

4.16 Revisjon av oppdrettsregelverket

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Utarbeide et mer tidsriktig og oversiktlig regelverk. En gjennomgang
av hva som bør være det offentliges ansvar og hva som bør være
næringens ansvar.
Oppdrettsloven skal revideres, og erstattes av ny havbrukslov. Det
gjennomføres et forprosjekt som skal sikre en hensiktsmessig
organisering og realistisk tidsplan for arbeidet. Forprosjektet avsluttes
med en rapport i oktober 2002.
FID, havbruks- og markedsavdelingen
Notat med lovforslag sendes på høring i løpet av 2004
Under arbeid.

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

Utarbeide et mer tidsriktig og oversiktlig regelverk. En gjennomgang
av hva som bør være det offentliges ansvar og hva som bør være
næringens ansvar.
Oppdrettsloven skal revideres, og erstattes av ny havbrukslov. Et
forprosjekt ble avsluttet med en rapport om plan for arbeidet med
målsetting, innhold og organisering av lovarbeidet
FID, havbruks- og markedsavdelingen
Notat med lovforslag sendes på høring i januar 2005, ot.prp. fremmes i
februar 2006
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4.17 Forskrifter til havbeiteloven
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Fastlegge krav for etablering av næringsvirksomhet i medhold av
havbeiteloven, for slik å legge til rette for nye muligheter til dyrking av
havet. Fastlagde krav vil gi bedre forutsigbarhet.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom FID, Fiskeridirektoratet og
Havforskningsinstituttet. En arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet
og Statens dyrehelsetilsyn har sett på det helsemessige aspektet ved
havbeite.
Forskrift sendes på høring høsten 2002.
FID, havbruks- og markedsavdelingen
Det tas sikte på å fastsette forskriften i løpet av februar 2003
Gjennomført (noe forsinket) Ny forskrift fastsatt 28. august 2003.

4.18 Felles forskrift for forvarer til fisk og landdyr
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Fórprodusentene skal ha bare én forskrift å forholde seg til.
To forskrifter og noen EU-rettsakter samordnes til en forvareforskrift
for akvatiske dyr og landdyr. Det skal lages en veileder for brukerne.
Prosjektet er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Statens
landbrukstilsyn.
FID, havbruks- og markedsavdelingen
Forskrift sendt på høring mai 2002 med sikte på ikrafttredelse fra tidlig
i 2003
Gjennomført. Fastsatt i november 2002

4.19 Samlet forskrift for meldeplikt for skipsfarten

4.19 Samlet forskrift for meldeplikt for skipsfarten

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

En enklere hverdag for skip som anløper norske farvann, ved at
skipsfarten skal kunne oppfylle sin meldeplikt ved å sende én melding
til én myndighet.
I dag er det fastsatt 14 forskrifter som pålegger skipsfarten å sende
meldinger til norske myndigheter ved anløp av/seilas i/avgang fra
norsk farvann. En prosjektgruppe har lagt fram forslag til samlet
forskrift.
FID, avdeling for kystforvaltning
Rapporten ble avgitt til FID i juli 2002, og vil bli sendt på høring snarest
Under arbeid (forsinket). Rapporten var på høring våren 2003.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
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Et enklere regelverk og en enklere hverdag for skip som anløper norske
farvann, ved at denne skipsfarten så vidt mulig skal kunne oppfylle sin
meldeplikt ved å sende én melding til én myndighet.
I dag er det fastsatt 14 forskrifter som pålegger skipsfarten å sende
meldinger til norske myndigheter ved anløp av/seilas i/avgang fra
norsk farvann. En prosjektgruppe har lagt fram forslag til en samlet
forskrift. En slik forskrift må også ses i sammenheng med bl.a. kravene
nedfelt i et EU-direktiv om overvåkings- og informasjonssystem for
maritim trafikk.
Videre planlegges det å etablere en datateknisk løsning for ett
samordnet offentlig meldingsmottak og som kan sortere informasjon,
og formidle denne videre til nevnte etater
FID, avdeling for kystforvaltning
Rapporten har vært på høring våren 2003. Videre framdrift er p.t. noe
usikker.
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4.20 Revisjon av havne- og farvannsloven

4.20 Revisjon av havne- og farvannsloven

Mål
Beskrivelse:

Mål
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Et mer effektivt og oversiktlig regelverk.
Revisjon av havne- og farvannsloven vil omfatte både regler for bruk
av farvann, havners organisering og styring.
FID, avdeling for Kystforvaltning
Antatt at ot.prp. kan legges fram på slutten av 2003
Under arbeid. Utvalg avga forslag til lovrevisjon mars 2002.

Ansvar:
Tidsplan:

Et mer effektivt, tidsmessig og oversiktlig regelverk.
Revisjon av havne- og farvannsloven vil omfatte både regler for bruk
av farvann, havners organisering og styring.
FID, avdeling for Kystforvaltning
Utvalg avga forslag til lovrevisjon mars 2002. Det er en målsetting å få
lovforslaget ut på høring i løpet av 2003.

4.21 Nye seilingsregler – felles forskrift for trafikksentraler og seilingsregler

4.21 Nye seilingsregler – felles forskrift for trafikksentraler og seilingsregler

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Et enklere og mer oversiktlig regelverk, gjennom en samling av
reglene for ulike områder.
Seilingsreglene for ulike farvann vil etter hvert bli samordnet og
innlemmet i en felles forskrift.
FID, avdeling for kystforvaltning
Neste område som vil bli samordnet er sikringsregler for
trafikksentralen på Kvitsøy, etter planen fra 1. januar 2003
Gjennomført. Trafikkreguleringer for farvannene i Oslofjorden,
Grenland og Kvitsøy er inkorporert i en samordnet sjøtrafikkforskrift.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Et enklere og mer oversiktlig regelverk, gjennom en samling av reglene
for ulike områder.
Alle seilingsforskrifter for bestemte farvann skal bli samordnet og
innlemmet i en felles sjøtrafikkforskrift, slik at man får ett felles
oppslagsverk med oversikt over særlige seilingsregler som gjelder for
bestemte farvann langs norskekysten
Sjøtrafikkforskriften omfatter nå seilingsreglene for farvannene i
Oslofjorden, Grenland og Rogaland.
FID, avdeling for kystforvaltning
Seilingsreglene for farvannene som overvåkes av trafikksentralen på
Fedje skal også inkluderes i den felles forskriften, men framdriften må
foreløpig avvente andre viktigere oppgaver. Reglene for farvannene
som skal overvåkes fra trafikksentralen for Nord-Norge, vil bli inkludert
i den felles forskriften i tråd med at denne trafikksentralen skal settes i
operativ drift i 2007.

4.22 Revisjon av regelverket for utskifting og eierendring av fiskefartøy

4.22 Revisjon av regelverket for utskifting og eierendring av fiskefartøy

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Modernisering, forenkling og samordning av regelverket knyttet til
utskifting og eierendring av fiskefartøy
Modernisering mv. av konsesjonsforskriftene og oppfølging av
eierskapsutvalgets innstilling om nye forskrifter for behandling av
søknad om eierendring i selskap som eier fiskefartøy.
FID, ressurs- og havavdelingen
Oppfølging avhengig av politiske prioriteringer
Under arbeid.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Modernisering, forenkling og samordning av regelverket knyttet til
utskifting og eierendring av fiskefartøy
Modernisering mv. av konsesjonsforskriftene og oppfølging av
eierskapsutvalgets innstilling om nye forskrifter for behandling av
søknad om eierendring i selskap som eier fiskefartøy.
Utskiftningsreglene for torsketrålere, reketrålere og ringnotfartøy er
revidert i 2000. Det samme er regelverket for industritrålere i 2002.
I løpet av 2003/2004 skal hele trålforskriften gjennomgåes for å
forenkle og samordne utskiftningsregelverket for alle fartøygrupper/
konsesjons-grupper som dekkes av forskriften
FID, ressurs- og havavdelingen
Eierskapsutvalgets omtalte forslag er sendt på høring. Det tas sikte på
å legge frem proposisjon med de aktuelle lovendringene våren 2004
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4.23 Ny lovgivning om havressurser

4.23 Ny lovgivning om havressurser

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

En moderne lovgivning om forvaltningen av ville levende marine
ressurser (havressurslov).
Erstatte saltvannsfiskeloven av 1983 med en ny lov som i tillegg
til å regulere fisk og sjøpattedyr slik saltvannsfiskeloven gjør, også
skal gi myndighetene det nødvendige lovgrunnlag for å bruke og
verne øvrige ville marine ressurser. Målet er et regelverk som er mer
moderne og med enklere regler enn i dag. Forenklingsperspektivet
vil være til gunst for næringen. Utvidelsen av virkeområdet kan gjøre
det lettere for ny næring for eksempel å utnytte andre levende marine
ressurser enn fisk og sjøpattedyr i større grad enn i dag, innenfor en
biologisk sett forsvarlig ramme.
FID, ressurs- og havbruksavdelingen
Lovutvalg skal oppnevnes høsten 2002
Gjennomført (litt forsinket). Lovutvalget oppnevnt i mars 2003, skal
levere i mars 2005.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

En moderne lovgivning om forvaltningen av ville levende marine
ressurser (havressurslov).
Erstatte saltvannsfiskeloven av 1983 med en ny lov som i tillegg til
å regulere fisk og sjøpattedyr slik saltvannsfiskeloven gjør, også skal
gi myndighetene det nødvendige lovgrunnlag for å bruke og verne
øvrige ville marine ressurser. Målet er et regelverk som er mer moderne
og med enklere regler enn i dag. Forenklingsperspektivet vil være til
gunst for næringen. Utvidelsen av virkeområdet kan gjøre det lettere
for ny næring for eksempel å utnytte andre levende marine ressurser
enn fisk og sjøpattedyr i større grad enn i dag, innenfor en biologisk
sett forsvarlig ramme. Videre skal de internasjonale forpliktelsene i
ressurs-forvaltningen tydeliggjøres
FID, ressurs- og havbruksavdelingen
Lovutvalg oppnevnt i mars 2003, skal levere i mars 2005.

4.24 Revisjon av rettshjelploven

4.24 Revisjon av rettshjelploven

Mål:

Mål:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Målet med tiltaket er blant annet å gjøre regelverket om fri rettshjelp
mer tilgjengelig for advokater, i den forstand at det blir lettere for
advokater å vite når de kan egeninnvilge fri rettshjelp uten først å søke
fylkesmannen.
JD, sivilavdelingen
Arbeidet startet våren 2002. Det har både en politisk og
budsjettmessig side, og det er derfor vanskelig å angi en tidsplan for
arbeidet
Under arbeid. Høringsfristen gikk ut 1. april 2003. JD tar sikte på å
fremme ot.prp. i november 2003. splanen 2003.

Ansvar:
Tidsplan:

Målet med tiltaket er blant annet å gjøre regelverket om fri rettshjelp
mer tilgjengelig for advokater, i den forstand at det blir lettere for
advokater å vite når de kan egeninnvilge fri rettshjelp uten først å søke
fylkesmannen.
JD, sivilavdelingen
Forslag har vært på høring. JD tar sikte på å fremme ot.prp. våren 2004.

4.25 Revisjon av regelverket om advokaters regnskapsføring m.v.

4.25 Revisjon av regelverket om advokaters regnskapsføring m.v.

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
38

Målet med revisjonen av regelverket om advokaters regnskapsføring
m.v. er at advokaters regnskap skal bli gjenstand for kontroll av
færre organer enn i dag, og at fristene for innlevering til de ulike
organene harmoniseres. Det er videre en målsetning at informasjon
som i dag sendes inn til ligningsmyndighetene, regnskapsregisteret,
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Kredittilsynet, sendes til ett
organ som videreformidler nødvendig informasjon til rette øvrige
organer. Tilsynet med advokaters regnskapsførsel har også en side til
samordning av disiplinær- og tilsynsorganene for advokatvirksomhet.
Revisjonen vil videre innebære at alle advokater underlegges full
revisjonsplikt og plikt til å føre regnskap etter regnskapsloven av 1998.

Beskrivelse:

Målet med revisjonen av regelverket om advokaters regnskapsføring
m.v. er at advokaters regnskap skal bli gjenstand for kontroll av
færre organer enn i dag, og at fristene for innlevering til de ulike
organene harmoniseres. Det er videre en målsetning at informasjon
som i dag sendes inn til ligningsmyndighetene, regnskapsregisteret,
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Kredittilsynet, sendes til ett
organ som videreformidler nødvendig informasjon til rette øvrige
organer. Tilsynet med advokaters regnskapsførsel har også en side til
samordning av disiplinær- og tilsynsorganene for advokatvirksomhet.
Revisjonen vil videre innebære at alle advokater underlegges full
revisjonsplikt og plikt til å føre regnskap etter regnskapsloven av 1998.
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Ved å pålegge alle advokater revisjonsplikt, vil evisorerklæringsskjema
utgå, og advokater som tidligere har hatt en årlig omsetning over fem
millioner kroner vil få færre skjema å forholde seg til.
JD, sivilavdelingen
Forslag til nye regler ble sendt på høring sommeren 2002. Nye regler
vil kunne tre i kraft 1. januar 2003
Under arbeid (forsinket). Høringsbrevet hadde frist 1. juli 2003.

4.26 Lovregulering av samvirkeforetak
Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

JD tar sikte på å utarbeide en proposisjon med forslag til en alminnelig
lov om samvirkeforetak. Samvirkeformen er i dag ikke lovregulert, med
unntak av boligsamvirket. Lovregulering kan gjøre samvirkeformen
mer kjent, slik at flere tar den i bruk. Det kan også gjøre det enklere å
etablere samvirkeforetak, ved at loven vil inneholde en klar beskrivelse
av hvordan en skal gå frem. Endelig kan en oppnå en betydelig
klargjøring av rettstilstanden på en rekke punkter.
Proposisjonsarbeidet er en oppfølgning av Samvirkelovutvalgets
utredning, NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak. Utredningen er på
høring med frist 1. desember 2002.
JD, lovavdelingen
En proposisjon kan tidligst ventes i 2004
Under arbeid.
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Ansvar:
Tidsplan:

Ved å pålegge alle advokater revisjonsplikt, vil revisorerklæringsskjema
utgå, og advokater som tidligere har hatt en årlig omsetning over fem
millioner kroner vil få færre skjema å forholde seg til.
JD, sivilavdelingen
Har vært på høring. Det tas sikte på ikrafttredelse 1. februar 2004.

4.26 Lovregulering av samvirkeforetak
Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

JD tar sikte på å utarbeide en proposisjon med forslag til en alminnelig
lov om samvirkeforetak. Samvirkeformen er i dag ikke lovregulert, med
unntak av boligsamvirket. Lovregulering kan gjøre samvirkeformen
mer kjent, slik at flere tar den i bruk. Det kan også gjøre det enklere å
etablere samvirkeforetak, ved at loven vil inneholde en klar beskrivelse
av hvordan en skal gå frem. Endelig kan en oppnå en betydelig
klargjøring av rettstilstanden på en rekke punkter.
Proposisjonsarbeidet er en oppfølgning av Samvirkelovutvalgets
utredning, NOU 2002: 6 Lov om samvirkeforetak. Utredningen var på
høring med frist 1. desember 2002.
JD, lovavdelingen
En proposisjon kan tidligst ventes i 2004

4.27 Lovgivning om det europeiske selskap

4.27 Lovgivning om det europeiske selskap

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Formålet med EU-forordningen om en selskapsform på europeisk nivå,
”det europeiske selskap” fra 2001, er å legge til rette for, og å bedre
forholdene for, foretak som driver virksomhet på tvers av landegrenser
innenfor EØS-området. Virksomheter som driver grenseoverskridende
virksomhet innenfor EØS-området kan etablere seg som et europeisk
selskap dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Den åpner for
fusjon av virksomheter over landegrenser, noe som ikke er mulig i
dag. Konserner som har datterselskaper i flere stater kan derfor tenkes
å ville fusjonere til et europeisk selskap istedenfor å fortsette med
et morselskap og flere datterselskaper. Etablering av et SE-selskap
vil trolig medføre at virksomheten kan kutte ned på administrative
kostnader, men det vil – slik situasjonen er i dag – ikke medføre f. eks.
skattemessige fordeler.
Det europeiske selskapet skal være et selskap med begrenset ansvar,
og eierandelene skal være fordelt på aksjer. Det er et vilkår for å
kunne etablere seg som et SE-selskap at virksomheten på nærmere
bestemte måter har tilknytning til minst toEØS-stater. Forordningen
inneholder selskapsrettslige regler, og blir supplert av et direktiv om

Beskrivelse:

Formålet med EU-forordningen om en selskapsform på europeisk nivå,
”det europeiske selskap” fra 2001, er å legge til rette for, og å bedre
forholdene for, foretak som driver virksomhet på tvers av landegrenser
innenfor EØS-området. Virksomheter som driver grenseoverskridende
virksomhet innenfor EØS-området kan etablere seg som et europeisk
selskap dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Den åpner for
fusjon av virksomheter over landegrenser, noe som ikke er mulig i
dag. Konserner som har datterselskaper i flere stater kan derfor tenkes
å ville fusjonere til et europeisk selskap istedenfor å fortsette med
et morselskap og flere datterselskaper. Etablering av et SE-selskap
vil trolig medføre at virksomheten kan kutte ned på administrative
kostnader, men det vil – slik situasjonen er i dag – ikke medføre f. eks.
skattemessige fordeler.
Det europeiske selskapet skal være et selskap med begrenset ansvar,
og eierandelene skal være fordelt på aksjer. Det er et vilkår for å
kunne etablere seg som et SE-selskap at virksomheten på nærmere
bestemte måter har tilknytning til minst toEØS-stater. Forordningen
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medinnflytelse for arbeidstakere (rådsdirektiv 2001/86/EF). For å kunne
etablere et SE-selskap må direktivet være gjennomført i nasjonal
lovgivning.
Forordningen er ikke uttømmende i den forstand at den på flere
punkter viser til de regler som gjelder for allmennaksjeselskaper i den
stat hvor SE-selskapet er etablert. I tillegg åpner forordningen for at
statene på visse punkter kan fastsette særskilte regler for SE-selskaper
som er etablert hos dem. SE-selskapene er også gitt frihet til å regulere
enkelte forhold i sine vedtekter.
Forordningen dekker ikke andre rettsområder enn de rent
selskapsrettslige. For andre rettsområder er det den nasjonale rett i
den enkelte stat hvor SE-selskapet er etablert, som vil gjelde.
JD, lovavdelingen
Forordningen må være innlemmet i norsk rett senest 8. oktober 2004
Under arbeid.

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

- Tiltak 2003 -

Ansvar:
Tidsplan:

inneholder selskapsrettslige regler, og blir supplert av et direktiv om
medinnflytelse for arbeidstakere (rådsdirektiv 2001/86/EF). For å kunne
etablere et SE-selskap må direktivet være gjennomført i nasjonal
lovgivning.
Forordningen er ikke uttømmende i den forstand at den på flere
punkter viser til de regler som gjelder for allmennaksjeselskaper i den
stat hvor SE-selskapet er etablert. I tillegg åpner forordningen for at
statene på visse punkter kan fastsette særskilte regler for SE-selskaper
som er etablert hos dem. SE-selskapene er også gitt frihet til å regulere
enkelte forhold i sine vedtekter.
Forordningen dekker ikke andre rettsområder enn de rent
selskapsrettslige. For andre rettsområder er det den nasjonale rett i
den enkelte stat hvor SE-selskapet er etablert, som vil gjelde.
JD, lovavdelingen
Forordningen må være innlemmet i norsk rett senest 8. oktober 2004.
Et høringsnotat med forslag til gjennomføringsregler skal etter planen
sendes på høring høsten 2003

4.28 Konsesjonsplikten i personopplysningsloven

4.28 Konsesjonsplikten i personopplysningsloven

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Å forenkle og begrense konsesjonsplikten i personopplysningsloven
slik at det blir enklere for næringslivet o.a. å behandle
personopplysninger og å forholde seg til loven, samtidig som
personvernet styrkes og Datatilsynets ressurser utnyttes bedre.
Konsesjonsplikten er i dag svært omfattende (i utgangspunktet gjelder
den for alle sensitive personopplysninger), og unntakene er mange,
kasuistiske og kan framstå som uoversiktlige. I dag er reglene
utformet slik at konsesjonsplikten i utgangspunktet favner svært
vidt, og at ufarlige behandlinger så unntas fra konsesjon. Det bør
utredes om utgangspunktet for ordningen i stedet bør snus, slik at
konsesjonsplikten bare skal gjelde for behandlingsformer som typisk
representerer er betydelig personverntrussel. På den måten kan
Datatilsynet konsentrere innsatsen der den gjelder, og brukerne av
loven unngår å måtte forholde seg til et vanskelig regelverk og å måtte
søke om konsesjon i saker der den reelt sett ikke trengs.
JD, lovavdelingen i samarbeid med AAD og Datatilsynet
Høringsnotat i løpet av våren 2003
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Å forenkle og begrense konsesjonsplikten i personopplysningsloven
slik at det blir enklere for næringslivet o.a. å behandle
personopplysninger og å forholde seg til loven, samtidig som
personvernet styrkes og Datatilsynets ressurser utnyttes bedre.
Konsesjonsplikten er i dag svært omfattende (i utgangspunktet gjelder
den for alle sensitive personopplysninger), og unntakene er mange,
kasuistiske og kan framstå som uoversiktlige. I dag er reglene
utformet slik at konsesjonsplikten i utgangspunktet favner svært
vidt, og at ufarlige behandlinger så unntas fra konsesjon. Det bør
utredes om utgangspunktet for ordningen i stedet bør snus, slik at
konsesjonsplikten bare skal gjelde for behandlingsformer som typisk
representerer er betydelig personverntrussel. På den måten kan
Datatilsynet konsentrere innsatsen der den gjelder, og brukerne av
loven unngår å måtte forholde seg til et vanskelig regelverk og å måtte
søke om konsesjon i saker der den reelt sett ikke trengs.
JD, lovavdelingen i samarbeid med AAD og Datatilsynet
Proposisjonen skal etter planen fremmes våren 2004.

4.29 Bedre tilgang på arbeidskraft

4.29 Bedre tilgang på arbeidskraft

Mål:
Beskrivelse:

Mål:
Beskrivelse:
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Sikre næringslivet og offentlig sektor bedre tilgang på arbeidskraft
1. Et forslag om at arbeidsgivere skal kunne søke om arbeidstillatelse
på vegne av arbeidstaker er på høring. Ny bestemmelse i
utlendingsforskriften skal etter planen tre i kraft innen årsskiftet 20022003.

Sikre næringslivet og offentlig sektor bedre tilgang på arbeidskraft
Et forslag om at arbeidsgivere skal kunne søke om arbeidstillatelse på
vegne av arbeidstaker er vedtatt.
1. Et forslag om ytterligere liberalisering av bestemmelsen som

- Rapport 2002 -

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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2. Et forslag om ytterligere liberalisering av bestemmelsen som gjelder
sesongarbeid, er under arbeid i departementet med sikte på høring og
eventuell forskriftsendring i løpet av 2003.
3. Et notat om en ordning som åpner for begrenset innvandring
av ufaglært arbeidskraft fra land utenfor EØS, har vært på en bred
høring. I notatet er det understreket at et gjestearbeidersystem ikke
er aktuell politikk. Det er bred støtte for viss en oppmyking blant
høringsinstansene. Departementet håndterer saka videre med sikte på
at den skal forelegges Stortinget før det eventuelt kan lages konkrete
forslag til nytt regelverk.
KRD, innvandringsavdelingen
(se de ulike delene av tiltaket)
1. Gjennomført (noe forsinket).
2. Under arbeid (noe forsinket) Er på høring, og ev
forskriftsendringer kommer tidlig i 2004
3. Under arbeid. Vil bli forelagt Stortinget i St.meld. om arbeidsmarkedspolitikken høsten 2003.
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Ansvar:
Tidsplan:

gjelder sesongarbeid, er under arbeid i departementet med sikte
på høring og eventuell forskriftsendring tidlig i 2004.
2. Et notat om en ordning som åpner for begrenset innvandring av
ufaglært arbeidskraft fra land utenfor EØS, har vært på en bred
høring. I notatet er det understreket at et gjestearbeidersystem
ikke er aktuell politikk. Det er bred støtte for viss en oppmyking
blant høringsinstansene. Vil bli forelagt Stortinget i St.meld. om
arbeidsmarkedspolitikken høsten 2003
KRD, innvandringsavdelingen
(se de ulike delene av tiltaket)

4.30 Samordnet regelverk og tilsyn på matområdet
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:

Tidsplan:
Status:

Det nye mattilsynet vil få ansvar for å se til at mattryggheten knyttet
til all produksjon, foredling, import og frambud av mat i Norge er god.
Omorganiseringen vil legge til rette for et mer samordnet, enhetlig og
effektivt tilsyn med mat langs hele verdikjeden. Et oppdelt regelverk
skal samordnes.
Lovverket og tilsynsstrukturene på matområdet er oppsplittet,
komplekse og uoversiktlige. Det skal etableres et felles mattilsyn for
sjøbasert og landbasert matproduksjon. Laboratorietjenestene skal
organiseres uavhengig av det nye mattilsynet. For å etablere et klarere
skille mellom de ulike prosessene i risikoanalysen, skal det opprettes
en egen vitenskapskomité med sekretariat. Vitenskapskomiteen vil
organiseres uavhengig av Mattilsynet og vil ha som oppgave å foreta
risikovurderinger som skal danne grunnlaget for tilsynets forvaltning.
Parallelt med omorganiseringen av tilsynsvirksomheten arbeides det
med betydelige forenklinger i lovverket og avgifts- og gebyrsystemet
knyttet til den offentlige matforvaltningen.
LD har i samarbeid med HD og FID ansvar for etableringen av det
nye mattilsynet samt arbeidet med forenklinger av avgifts- og
gebyrsystemet knyttet til den offentlige matforvaltningen. HD har
ansvar for arbeidet med den nye vitenskapskomiteen og arbeidet med
ny matlov.
Det legges opp til at det nye mattilsynet og den nye
vitenskapskomiteen etableres 1. januar 2004, samtidig med at ny
matlov trer i kraft.
Gjennomført. Nytt Mattilsyn opprettet, overtar ansvaret 1. januar 2004.
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Forslag til ny lov om matproduksjon lagt fram av HD (ot.prp. nr. 100
(2002-2003) lagt fram i juni 2003. Vitenskapskomite opprettet.

4.31 Enklere regelverk for husdyrproduksjon
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Målet med revideringen av husdyrkonsesjonsregelverket er å forenkle
regelverket og gjøre det mer brukervennlig, få en bedre regelstruktur,
redusere ressursbruken for forvaltningen, oppdatere reglene i forhold
til den utvikling som har funnet sted i husdyrproduksjonen og øke
fleksibiliteten for produsentene.
Noen av forenklingene:
- Regulering av anlegg oppheves
- Regulering av størrelsen på innsettene for slaktedyr oppheves,
slik at det heretter kun er det totale produksjonsomfang pr år som
reguleres
- Konsesjonsplikt for gjenoppbygging etter brann og naturskade
oppheves
- Konsesjonsplikt for restaurering oppheves
- Vilkårene for å få konsesjon oppheves
LD, landbrukspolitisk avdeling
Det tas sikte på å fremme en ot.prp. innen utgangen av 2002
Gjennomført (noe forsinket). Ny forskrift fastsatt 11. april 2003. Ot.prp.
nr. 94 (2002-2003) lagt fram i mai 2003.

4.32 Forenklinger i konsesjonsregelverket
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Arbeidet med ny konsesjonslov skal sikre at loven på en
samfunnsmessig ganglig måte kan bidra til å forebygge uheldige
eierforhold. I arbeidet tar en sikte på at det i fremtiden skal bli færre
konsesjonssaker og dermed enklere for borgerne å gjennomføre
eiendomsoverdragelser. Det er et mål at virkemidlene målrettes bedre
for å sikre bosetting, miljø og bruksstruktur. Samtidig bør loven
bli enklere , og det tas sikte på at en skal unngå uheldig
dobbeltbehandling.
- Formålet knyttes nærmere til miljøvern
- Konsesjonsplikten innskrenkes, og skal i hovedsak ha betydning ved
erverv av landbrukseiendom
- Priskontrollen oppheves ved erverv som ikke gjelder
landbrukseiendom
LD, avdeling for skog- og ressurspolitikk
Det tas sikte på å fremme en ot.prp. om ny konsesjonslov våren 2003
Gjennomført. Ot.prp. nr 79 (2002-2003) lagt fram i april 2003.
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4.33 Tvisteløsningsorgan mv for domenenavnregistrering
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Revisjon av forvaltnings- og klageordningen for .no-domenet
Rapporten ”.no eller aldri” tar i hovedsak for seg spørsmålet om
forvaltningen av .no- domenet og mulige konfliktløsningsmodeller
ved tvister om rettigheter til domenenavn. Forvaltningen av .nodomenet skjer i dag ved en ”forståelse” mellom Post- og teletilsynet,
Norid og SD. Rapporten anbefaler en forvaltningsmodell oppbygd
etter den såkalte GAC-modellen som innebærer at SD og Post- og
teletilsynet får det overordnede politiske og forvaltningsmessige
ansvar for forvaltningen av .no-domenet. Tredjepersonskonflikter (dvs.
konflikter der noen klager på at en har fått tildelt et navn som krenker
tredjeparts rettigheter, er ulovlig eller lignende) om domenenavn
er etter dagens ordning kun henvist til domstolene. I rapporten
foreslås det at dagens klageordning skal utvides til også å omfatte
tredjepersonskonflikter. Dette foreslås gjort ved oppnevnelse av et
organ – DOK (Domeneklagenemnda) – som skal kunne gi rådgivende
uttalelser. Målet er å kunne tilby en rimeligere og hurtigere måte å få
avgjort en tvist på, enn det en domstolsbehandling vil utgjøre.
SD, post- og teleavdelingen
Det nye klageorganet skal settes i funksjon i løpet av 2003
Gjennomført. Ny forskrift om domenenavn under norske
landkodetoppdomener er satt i kraft fra 1. oktober 2003.
Domeneklagenemnda opprettes fra samme dato, og skal kunne avgi
bindende uttalelser.

4.34 Oppdatert regelverk om elektronisk kommunikasjon
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Formålet med regelverket er i hovedsak å ivareta brukernes interesser
samt å bidra til effektiv ressursutnyttelse. Lovforslaget tar sikte på å
skape bærekraftig konkurranse i markedet, slik at markedstilsyn etter
hvert kan ivaretas gjennom den generelle konkurranseretten.
Utviklingen i telemarkedet har ført til behov for å oppdatere
og delvis om-arbeide den norske reguleringen av sektoren for
elektronisk kommunikasjon. Videre har EU på området for elektronisk
kommunikasjon vedtatt en rekke nye rettsakter. Det tas sikte på
å gjennomføre disse rettsaktene delvis i den foreslåtte lov om
elektronisk kommunikasjon. Loven skal erstatte nåværende telelov.
Det vil bli foreslått store endringer, bl.a. i forhold til konsesjons- og
klageordninger.
SD, post- og teleavdelingen
Ot.prp. skal legges fram første kvartal 2003
Gjennomført. Ot.prp. nr 58 (2002-2003) Om lov om elektronisk
kommunikasjon (ekomloven) ble lagt fram 4. april. Loven trådde i kraft
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25. juli 2003. EU-rettsaktene er gjennomført delvis gjennom loven, og
delvis gjennom forskrift høsten 2003.

4.35 Revisjon av minerallovregelverket

4.35 Revisjon av minerallovregelverket

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Å få en ny og moderne lov som bedre ivaretar behovene til både de
private brukerne av loven og det offentlige enn gjeldende lovverk.
Departementet ønsker et klart og forutsigbart regel/rammeverk for
mineralnæringen som kan bidra til økt aktivitet. Også på grunn av
Norges folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folk er det
ønskelig med endringer i lovverket.
Arbeidet med et nytt lovforslag har startet. Det er etablert dialog
mellom departementet og grunneier- og næringsorganisasjoner og
Sametinget.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Ot.prp. i løpet av 2003
Under arbeid.

Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:

Å få en ny og moderne lov som bedre ivaretar behovene til både de
private brukerne av loven (spesielt næringen og grunneierne) og
det offentlige enn gjeldende lovverk. Dagens regelverk er gammelt,
fragmentert og uoversiktelig.
Departementet ønsker et klart og forutsigbart regel/rammeverk for
mineralnæringen som kan bidra til økt aktivitet.
Forslag til ny lov har vært på høring, med frist i august 2003
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Ot.prp. fremmes første kvartal 2004

4.36 Revisjon av regelverket om firmanavn på næringsdrivende foretak
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Et enklere og mer moderne regelverk som er godt harmonisert med til
grensende rettsområder.
Den offentlige registreringskontrollen av firmanavn foreslås begrenset,
bl a for å effektivisere registreringsarbeidet. Næringsdrivende får større
frihet ved valg av firmanavn, men samtidig større ansvar for selv å
ivareta sine rettigheter. Lovreglene skal tilpasses varemerkerettens
krav så langt mulig. Dette vil gi mer forutsigbare rammebetingelser på
kjennetegnsrettsområdet.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Lovproposisjonen skal legges fram på slutten av 2002
Gjennomført (litt forsinket). Ot.prp. nr 43 (2002-2003) lagt fram 7. mars
2003, endringene vil tre i kraft 1. mars 2004.

4.37 Evaluering av regelverket om drift av serveringssteder

4.37 Evaluering av regelverket om drift av serveringssteder

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
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Sikre forsvarlig drift av serveringssteder og hindre illojal konkurranse i
bransjen.
Evaluering av lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet
(serveringsloven). Departementet skal særlig vurdere lovendringer
som mer effektivt vil kunne bekjempe økonomisk kriminalitet i
bransjen.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Arbeidet i departementet startet høsten 2002, og relevante instansers
praktiske erfaring med loven er innhentet. Målet er å legge fram en

Beskrivelse:

Ansvar:

Sikre forsvarlig drift av serveringssteder og hindre illojal konkurranse i
bransjen.
Evaluering av lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet
(serveringsloven). Departementet skal særlig vurdere lovendringer
som mer effektivt vil kunne bekjempe økonomisk kriminalitet
i bransjen. Videre er det en målsetting å forenkle regelverket,
og samordne best mulig med tilgrensende regelverk (særlig
alkoholreguleringene).
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
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Status:

!

eventuell proposisjon til Stortinget høsten 2003.
Under arbeid (forsinket).

- Tiltak 2003 -

Tidsplan:

Arbeidet i departementet startet høsten 2002, og relevante instansers
praktiske erfaring med loven er innhentet. Høringsnotet er utarbeidet.
Målet er ot.prp. i løpet av først halvår 2004.

4.38 Opprydding i Sjøfartsdirektoratets forskriftsverket

4.38 Opprydding i Sjøfartsdirektoratets forskriftsverket

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gjennomgangen skal gjøre regelverket mer brukervennlig, bl.a.
gjennom en oversiktlig og logisk oppbygget overordnet struktur,
i tillegg til i den enkelte forskrift, god sammenheng i regelverket
på tvers av fartøykategorier, fagområder og avdelinger, mindre
detaljregulering og større grad av funksjonskrav. Bedre henvisninger
til internasjonalt regelverk, godt og forståelig språk og god
tilgjengelighet/informasjon (via Internett og kunngjøringer) blir også
vektlagt. Det vil bli lettere å finne fram og forstå regelverket.
Sjøfartsdirektoratet forvalter i dag ca 130 forskrifter. Det totale omfang
av forskriftene i antall sider er omtrent 1700. I tillegg har direktoratet
implementert en hel rekke internasjonale konvensjoner og koder som i
volum utgjør flere tusen sider med plikter og rettigheter vedrørende
skipsfart. I 2001 la direktoratet om den overordnede strukturen i
regelverket slik at det skal bli enklere å finne frem i regelverket. I tillegg
er det gjennomført en enhetlig regelteknisk oppbygging av hver
enkelt forskrift og slått sammen forskrifter som naturlig hører sammen.
Nåværende fase av prosjektet er en innholdsmessig gjennomgang
av regelverket. Viktige målsetninger er å strukturere brukergruppene
bedre, foreta en vurdering av omfanget og detaljnivået i regelverket
og foreta en faglig og språklig oppgradering av regelverket.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/Sjøfartsdirektoratet
Avsluttes etter planen ved årsskiftet 2003/2004
Under arbeid.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

4.39 Forskriftsrydding på designområdet mv

4.39

Mål:
Beskrivelse:

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Ryddigere forskriftsverk på designområdet
Dagens tre forskrifter på mønsterområdet vil bli erstattet med
en forskrift om design, så snart ny lov om design er på plass.
Lovforslaget er til behandling i Stortinget. Arbeidet er et ledd i
Patenstyrets arbeid med betydelig opprydding i forskriftsverket på
sine områder. Tilsvarende endringer vil bli gjort på bl.a. varemerke- og
patentområdene, så snart pågående lovendringsarbeid er fullført. I
forskriftsarbeidet legges det særlig vekt på generell forenkling, bedre
språk, bedre struktur, brukervennlighet og teknologinøytralitet.
JD, lovavdelingen/Patentstyret
Ny forskrift på designområdet vil tre i kraft samtidig med ny designlov
Gjennomført. Ny forskrift trådde i kraft 1. mai 2003

Ansvar:

Gjennomgangen skal gjøre regelverket mer brukervennlig, bl.a.
gjennom en oversiktlig og logisk oppbygget overordnet struktur,
i tillegg til i den enkelte forskrift, god sammenheng i regelverket
på tvers av fartøykategorier, fagområder og avdelinger, mindre
detaljregulering og større grad av funksjonskrav. Bedre henvisninger
til internasjonalt regelverk, godt og forståelig språk og god
tilgjengelighet/informasjon (via Internett og kunngjøringer) blir også
vektlagt. Det vil bli lettere å finne fram og forstå regelverket.
Sjøfartsdirektoratet forvalter ca 130 forskrifter. Det totale omfang av
forskriftene i antall sider er omtrent 1700. I tillegg har direktoratet
implementert en hel rekke internasjonale konvensjoner og koder som i
volum utgjør flere tusen sider med plikter og rettigheter vedrørende
skipsfart. I 2001 la direktoratet om den overordnede strukturen i
regelverket slik at det skal bli enklere å finne frem i regelverket. I tillegg
er det gjennomført en enhetlig regelteknisk oppbygging av hver
enkelt forskrift og slått sammen forskrifter som naturlig hører sammen.
Nåværende fase av prosjektet er en innholdsmessig gjennomgang
av regelverket. Viktige målsetninger er å strukturere brukergruppene
bedre, foreta en vurdering av omfanget og detaljnivået i regelverket
og foreta en faglig og språklig oppgradering av regelverket.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/Sjøfartsdirektoratet
Avsluttes ved årsskiftet 2004/2005

Forskriftsopprydding på immateriellrettsområdet
Oppdatert og ryddig forskriftsverk på immateriellrettsområdet
Forskriftene på mønsterområdet er erstattet med en forskrift
om design. Tilsvarende endringer vil bli gjort på bl.a. varemerkeog patentområdene, så snart pågående lovendringsarbeid er
fullført. På patentområdet skal EUs patentdirektiv implementeres,
i tillegg til harmonisering med internasjonale konvensjoner. På
varemerkeområdet vil to forskrifter oppdateres og slås sammen, dette
vil skje så snart ny lov varemerkelov legges fram.
Arbeidet er en videreføring av Patenstyrets arbeid med betydeling
opprydding i forskriftsverket på sine områder. I arbeidet legges
det særlig vekt på generell forenkling, bedre språk, bedre struktur,
brukervennlighet og teknologinøytralitet.
JD, lovavdelingen/Patentstyret
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Tidsplan:

Framdrift avhenger av nødvendige lovarbeider, herunder
gjennomføring av internasjonale regelverk. Det tas sikte på
gjennomføring i løpet av 2004/2005.

4.40 Rett til fritak fra heimeverntjenester mv.

4.40 Rett til fritak fra heimeverntjenester mv.

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Innføre bestemmelser som virker stimulerende på næringsvirksomhet,
og som gjør mikrobedrifter mindre sårbare ifm at ansatte innkalles til
heimeverntjeneste
Regelverket for søknad om unntak fra verneplikttjeneste i fredstid
er lite tilpasset de minste bedriftene. For en bedrift med fem eller
færre kan det være meget problematisk om en eller flere ansatte
innkalles til eksempelvis en ukes heimeverntjeneste. Etter forskrift
til lov om heimevernet pkt. 69 er det anledning til å søke om fritak
når vesentlige næringsmessige interesser vanskeliggjør utførelsen
av tjenesten. Ettersom praktiseringen av denne bestemmelsen ikke
i tilstrekkelig grad har imøtekommet mikrobedriftenes behov, vil FD
utrede nye bestemmelser som vil sikre fritak for tjeneste når vesentlige
næringsmessige interesser vanskeliggjør utførelsen av tjenesten. Det
skal vurderes om nye bestemmelser også skal omfatte alle former for
verneplikt, inkl. siviltjeneste.
FD, personell- og utviklingsavdelingen
Skal være gjennomført innen utgangen av 2003
Under arbeid (forsinket).

4.41 Forenkling av skatteregler mv. for kraftsektoren
Mål:
Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:
Status:
46

En samlet vurdering av enkelte sider ved de konsesjonsbaserte
ordningene og kraftskattesystemet med sikte på å oppnå forenklinger
Vannkraftproduksjon er underlagt særskilte skatteregler
og konsesjonsbaserte ordninger, bl. a. konsesjonsavgift og
konsesjonskraft. Regelverket skal bl. a. ivareta inntektsfordeling og
effektiv ressursbruk. Deler av regelverket er komplisert, og det er
grunn til å vurdere forenklinger på enkelte områder. Justeringer i
enkeltelementer vil hver for seg kunne ha konsekvenser for både
kommunene, staten og selskapene. Det vil være en fordel å se
eventuelle regelendringer i sammenheng for å unngå utilsiktede
endringer i de samlede rammebetingelsene.
OED i samarbeid med FIN
Det tas sikte på en samlet redegjørelse til Stortinget i løpet av 2003
Gjennomført. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgiftsog tollvedtak ble det fremmet forslag til enklere og mer

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Innføre bestemmelser som virker stimulerende på næringsvirksomhet,
og som gjør mikrobedrifter mindre sårbare ifm at ansatte innkalles til
heimeverntjeneste
Regelverket for søknad om unntak fra verneplikttjeneste i fredstid
er lite tilpasset de minste bedriftene. For en bedrift med fem eller
færre kan det være meget problematisk om en eller flere ansatte
innkalles til eksempelvis en ukes heimeverntjeneste. Etter forskrift
til lov om heimevernet pkt. 69 er det anledning til å søke om fritak
når vesentlige næringsmessige interesser vanskeliggjør utførelsen
av tjenesten. Ettersom praktiseringen av denne bestemmelsen ikke
i tilstrekkelig grad har imøtekommet mikrobedriftenes behov, vil FD
utrede nye bestemmelser som vil sikre fritak for tjeneste når vesentlige
næringsmessige interesser vanskeliggjør utførelsen av tjenesten. Det
skal vurderes om nye bestemmelser også skal omfatte alle former for
verneplikt, inkl. siviltjeneste.
FD, avdeling for personell- og felles tjenester
Utredning av spørsmålet om rett til fritak fra heimeverntjeneste vil
starte i 4. kvartal 2003. Endring av regelverket vil imidlertid måtte
sees i sammenheng med en rekke andre justeringer som er påkrevet
som følge av omstillingen i Forsvaret. Regelendringer kan derfor ikke
påregnes iverksatt før tidligst i 2004
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investeringsvennlige skatteregler. OED vil vurdere forslag til endringer
i de konsesjonsbaserte ordningene i en egen melding i løpet av
stortingssesjonen 2003/2004.

4.42 Nye bokføringsregler

4.42 Nye bokføringsregler

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

4.43

Evaluering av regnskapsloven

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Utarbeide nye regler om registrering, dokumentasjon og oppbevaring
av regnskapsopplysninger.
Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Trond Tømta skal gjennomgå
bokføringsreglene og legge frem et forslag til nye lov- og
forskriftsregler. Utvalget skal bl.a. vurdere en samling og samordning
av ulike bestemmelser som registrering av regnskapsopplysninger,
omfanget av og tidspunktet for registrering av regnskapsopplysninger,
og hvilke krav som stilles til utformingen av og organiseringen av
regnskapsopplysningene.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Utvalget skal avlegge sin innstilling innen 31. oktober 2002. Den vil
deretter bli sendt på høring snarest
Gjennomført. NOU 2002: 20 ble sendt på høring i desember 2002.

Evaluere regnskapsloven. Stortinget vedtok 19. juni 1998 å be
Regjeringen evaluere ny regnskapslov etter tre regnskapsår. Utvalget
skal evaluere regnskapsloven som grunnlag for Regjeringens
oppfølging av stortingsvedtaket.
Et regjeringsoppnevnt utvalg ledet av Finn Berg Jacobsen skal
kartlegge erfaringene med den nye regnskapsloven og den
internasjonale utviklingen på regnskapsområdet som har funnet
sted i denne perioden. Dersom utvalget kommer til at det bør gjøres
endringer i regnskapslovgivningen, skal det foreslå konkrete lovregler
om dette.
FIN, finansmarkedsavdelingen
Utvalget skal avlegge sin endelige utredning til Finansdepartementet
innen 30. juni 2003
Gjennomført (noe forsinket). Utredning levert august 2003.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

4.43

Utarbeide nye regler om registrering, dokumentasjon og oppbevaring
av regnskapsopplysninger.
Et regjeringsoppnevnt utvalg har gjennomgått bokføringsreglene
og lagt frem et forslag til nye lov- og forskriftsregler. Utvalget har
bl.a. vurdert en samling og samordning av ulike bestemmelser som
registrering av regnskapsopplysninger, omfanget av, og tidspunktet,
for registrering av regnskapsopplysninger, og hvilke krav som
stilles til utforming av og organisering av regnskapsopplysningene.
Innstillingen (NOU 2002:20) har vært på høring
FIN, finansmarkedsavdelingen
Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon i løpet av vinteren 20032004

Evaluering av regnskapsloven

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Evaluere regnskapsloven. Stortinget vedtok 19. juni 1998 å be
Regjeringen evaluere ny regnskapslov etter tre regnskapsår. Et
utvalg har evaluert regnskapsloven som grunnlag for Regjeringens
oppfølging av stortingsvedtaket.
Et regjeringsoppnevnt utvalg har kartlagt erfaringene med
den nye regnskapsloven og den internasjonale utviklingen på
regnskapsområdet som har funnet sted i denne perioden. Utvalget har
foreslått at det bør gjøres endringer i regnskapslovgivningen.
FIN, finansmarkedsavdelingen
1. Utvalget overleverte 20. desember 2002 en delinnstilling i form av et
høringsnotat om egenkapitalmetoden og virkelig verdi på finansielle
instrumenter. Høringsnotatet ble sendt på høring 20. januar 2003
med frist 21. april 2003. Det legges opp til å fremme lovproposisjon i
november 2003.
2. Utvalget avga sin endelige utredning 15. august 2003 (NOU 2003:23
Evaluering av regnskapsloven), denne er nå på høring. Det legges opp
til å fremme lovproposisjon i løpet av våren 2004

4.44 Samordning av utleggstrekk

4.44 Samordning av utleggstrekk

Mål:

Mål:

Bedre samordning av utleggstrekk fra forskjellige namsmyndigheter.
Bedre kredittopplysning til kreditorer.

Bedre samordning av utleggstrekk fra forskjellige namsmyndigheter.
Bedre kredittopplysning til kreditorer.
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Regler om registrering av utleggspant og intet til utlegg i
Løsøreregisteret og om samordning av lønnstrekk. Endringer i tvang
sfullbyrdelsesloven.Tiltaket startet med NOU 1992:35 Effektivisering
av betalingsinnfordring, ble fulgt opp med ot. prp. nr. 77 (1992-93),
som endte i lovvedtak, lov nr. 83 1992. Loven ble aldri satt i kraft,
da Stortinget ønsket at Regjeringen skulle gjøre enkelte endringer.
Høringsbrev om endringer sendt ut juni 2000.
JD, lovavdelingen
Plan om å fremme proposisjon våren 2003
Under arbeid (forsinket).

4.45 Modernisert forskrift om miljørettet helsevern
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Å foreta en opprydding ved å oppheve og erstatte kommunale og
statlige helse-og hygieneforskrifter med en generell forskrift om
miljørettet helsevern.
I dag finnes ca 400 nærsagt likelydende lokale helseforskrifter som ble
fastsatt hovedsakelig på 50- og 60-tallet etter ”mal” fra departementet.
Forskriftene ble deretter stadfestet av departementet. Forskriftene
var hjemlet i sundhetsloven, men ble videreført ved ny lov om
helsetjenesten i kommunene. Reglene er nå dels utdaterte og dels
erstattet av annet regelverk. Videre er det noen eldre landsdekkende
helse- og hygieneforskrifter, som er modne for revisjon. Alle disse
reglene foreslås erstattet av én generell forskrift om miljørettet
helsevern.
Områdene innen miljørettet helsevern skal primært ivaretas og
fremmes gjennom andre sektorer og annet regelverk. Generell
forskrift om miljørettet helsevern skal fungere som et sikkerhetsnett,
og fange opp helsehensyn der dette ikke blir ivaretatt som forutsatt i
andre regler. Det oppstilles et generelt krav om at virksomheter som
omfattes av forskriften skal være helsemessig tilfredsstillende.
HD, folkehelseavdelingen
Forskriften planlegges fastsatt i mars 2003 med ikrafttredelse 1. juli
2003
Gjennomført. Forskriften ble fastsatt i april, trådde i kraft 1. juli 2003.
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Regler om registrering av utleggspant og intet til utlegg i
Løsøreregisteret og om samordning av lønnstrekk. Endringer i tvangsfullbyrdelsesloven.Tiltaket startet med NOU 1992:35 Effektivisering
av betalingsinnfordring, ble fulgt opp med ot. prp. nr. 77 (1992-93),
som endte i lovvedtak, lov nr. 83 1992. Loven ble aldri satt i kraft,
da Stortinget ønsket at Regjeringen skulle gjøre enkelte endringer.
Høringsbrev om endringer sendt ut juni 2000.
JD, lovavdelingen
Tidsplan ikke fastsatt. Arbeidet med proposisjon er foreløpig utsatt
på ubestemt tid på grunn av andre pågående prosjekt på tvangsfullbyrdelsesområdet
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4.46 Fristsamordning vedr. lønnsrelaterte oppgaver
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Vurdere samordning av fristen for innlevering av oppgave og
oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin, fristen
for levering av innlevering av lønns- og trekkoppgave og fristen for
levering av årsoppgave for arbeidsgiveravgift med fristen for levering
av lønns- og trekkoppgave til arbeidstaker som er 1. februar
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening har i brev til FIN og
Skattedirektoratet bedt om at disse fristene samordnes. I arbeidet
med endring av oppgavefrister på skatte- og avgiftsområdet
har FIN foreløpig prioritert innføring av ny årssyklus for ligning
av næringsdrivende. Det er i ot.prp.1 fremmet forslag om at
selvangivelsesfristen for næringsdrivende som leverer selvangivelsen
elektronisk endres fra 28. februar til 31. mai (for andre vil fristen være
tidligere) og at ligningsperioden utvides til ca. 12 måneder
FIN, skattelovavdelingen
Eventuelle endringer i oppgavefristene vil bli vurdert nærmere når ny
årssyklus for ligning av næringsdrivende er fastsatt

4.47 Forskriftsregulering av skattefritak
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Forskriftsregulering av skattefritak ved typetilfeller av omorganisering
av virksomhet, slik at omorganiseringene kan gjennomføres med
skattefritak uten individuell søknadsbehandling
FIN mottar et stort antall søknader om individuelle skattefritak etter
skatteloven §§ 11-21 og 11-22 ved omorganisering av virksomhet.
Det foreligger behov for et generelt regelverk som i større utstrekning
enn gjeldende regler dekker foretakenes behov for skatteutsettelse
ved visse omorganiseringer. En intern arbeidsgruppe i departementet
gjennomgår derfor praksis med sikte på å avgi delrapporter som kan
gi grunnlag for forskriftsfesting av de mer kurante tilfellene, inntl en
bredere gjennomgang kan foretas
FIN, skattelovavdelingen
Det foreligger ingen fastlagt tidsplan

4.48 Nytt system for avgrensing og regulering av laks- og ørretkonsesjoner
Mål:

Beskrivelse:

Et mer fremtidsrettet system der det bl.a. vil bli lagt vekt på et enklere
regelverk for oppdrett. Systemet skal og ivareta hensynet til en bærekraftig forvaltning av miljøet, herunder lokalitetenes bæreevne og
hensynet til fiskehelse og –velferd
Høring av grunnprinsipper for nytt system for avgrensing og
regulering av laks- og ørretkonsesjoner. To alternativer: maksimalt
tillatt biomasse (MTB) eller maksimalt tillatt areal (MTA). Et bredt
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Ansvarlig:
Tidsplan:

sammensatt utvalg tilrådde i september 2002 MTB som ny
avgrensingsform. Fiskeri-direktoratet har fremmet et alternativ forslag
basert på MTA. Saken er sendt på høring med frist 10. november
2003. Deretter skal FID i samarbeid med Fiskeridirektoratet utforme
ordningen.
FID, havbruks- og markedsavdeling
Det nye regelverket skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2005

4.49 Ny forskrift om melding til arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Et oppdatert og hensiktsmessig register over arbeidsgivere/arbeidstakere
Gjeldende forskrift er meget komplisert, og det kan være vanskelig
for arbeidsgivere å vurdere om meldeplikt foreligger, særlig når det
gjelder arbeidsforhold på skip og i utlandet. Den nye forskriften tar – i
tillegg til en regelteknisk forenkling – sikte på å klarlegge prinsippene
bak meldeplikten og gjøre det enklere for arbeidsgiverne å forholde
seg til spørsmålet. Det tas også sikte på en nærmere vurdering av om
melde-plikten bør opprettholdes i samme utstrekning som i dag, sett
blant annet i lys av andre eksisterende registre. I tillegg vil det bli lagt
vekt på å tilrettelegge reglene for elektroniske meldinger
SOS, trygdeavdelingen
Ny forskrift forutsettes gitt i løpet av våren 2004

4.50 Gjennomgang av næringslovgivningen i et innovasjonsperspektiv
Mål:
Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:
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Kartlegge hvordan lovverk virker inn på etablering, nyskaping og
næringsutvikling
Det skal analyserer hvordan den sentrale lovgivningen påvirker forhold
som er av betydning for etablering, nyskaping og næringsutvikling,
særlig med tanke på små og mellomstore bedrifter. De juridiske
aspektene må ses i sammenheng med økonomiske forhold som har
betydning for etablering og utvikling av SMB. En av målsettingene er
å se på problemstillingene fra en annen vinkel enn det som gjøres i
tradisjonelle lovutvalg.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart, i samarbeid med JD
og FIN
Prosjektet skal være avsluttet innen april 2004 . Videre oppfølging vil
bli vurdert snarest etterpå
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5 En næringsvennlig offentlig
sektor
5.1

5 En næringsvennlig offentlig
sektor

Elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

5.2

- Tiltak 2003 -

Legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon
med og i forvaltningen
Det er gitt en forskrift på området som skal fremme forutsigbarhet
og fleksibilitet, og legge til rette for samordning av sikre og
hensiktsmessige tekniske løsninger. En koordinert innføring og bruk
av elektronisk signatur i offentlig forvaltning vil lette næringslivets
bruk av elektroniske tjenester og samtidig utvide det offentliges
mulighet for å innføre elektroniske tjenester på nye områder. For å
sikre samtrafikk mellom ulike løsninger, og unngå en situasjon der
brukerne ender opp med en mengde ulike løsninger som ikke kan
brukes på tvers av etatene skal det opprettes et koordinerende organ
for elektronisk signatur. Alle de større etatene vil bli invitert til å delta.
AAD
Koordineringsorganet skal opprettes i løpet av 2002
Gjennomført (forsinket). Koordineringsorganet, som også er et tiltak
i IKT-strategien for offentlig sektor (februar 2003) er lagt til AAD, og
opprettet 1. september 2003.

Allmenn bruk av elektroniske signaturer

Mål:
Beskrivelse:

Legge til rette for allmenn bruk av standardbaserte elektroniske
signaturer.
Regjeringen vil arbeide for at det etableres en samfunnsinfrastruktur
for elektroniske signaturer i Norge. Arbeidet vil basere seg på en felles
nasjonal strategi for etablering av en samfunnsstruktur for elektronisk
signatur/eID som har blitt utarbeidet av Nasjonalt PKI-forum. Dette er
en vesentlig forutsetning for at informasjonsteknologiens potensial
skal kunne utnyttes fullt ut til verdiskapning, styrket konkurranseevne
for næringslivet og til effektiv oppgaveløsning i offentlig sektor. En slik
samfunnsstruktur for elektronisk signatur/eID i Norge vil forenkle det
offentliges elektroniske saksgang og bl.a. gi vesentlige forenklinger
mht. til offentlig innrapportering, raskere behandling og svar på
søknader mv.
Infrastrukturen foreslås etablert i et frivillig samarbeid mellom

5.2

Allmenn bruk av elektroniske signaturer

Mål:
Beskrivelse:

Legge til rette for allmenn bruk av standardbaserte elektroniske
signaturer.
Regjeringen vil arbeide for at det etableres en samfunnsinfrastruktur
for elektroniske signaturer i Norge. Arbeidet baserer seg på en felles
nasjonal strategi for etablering av en samfunnsstruktur for elektronisk
ID/signatur som har blitt utarbeidet av Nasjonalt PKI-forum. En
lett tilgjengelig samfunnsinfrastruktur for elektronisk ID/signatur i
Norge vil legge til rette for full elektronisk saksgang i det offentlige
og gi vesentlige forenklinger mht. offentlig innrapportering, raskere
behandling og svar på søknader samt fullintegrerte tjenester
uten vehov for papirbaserte løsninger eller personlig fremmøte.
Infrastrukturen skal etableres i et frivillig samarbeid mellom aktørene
i privat og offentlig sektor. Myndig-hetene vil bidra til etableringen
av infrastrukturen gjennom å vedta nødvendige reguleringer samt
51
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Ansvar:
Tidsplan:

Status:

5.3

Koordinert håndheving av regelverk for informasjonssikkerhet

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

5.4

Lov og regelverket for IT-sikkerhet skal gjennomgås med tanke på
koordinert håndheving slik at offentlige og private virksomheter
kan etterleve regelverket på en enklere og mer effektiv måte.
Informasjonssikkerhet skal være en sentral faktor ved forbrukernes og
norske virksomheters bruk av IT
I forslag til nasjonal strategi for informasjonssikkerhet vil det bl.a. bli
foreslått tiltak som kan bidra til enklere og mer effektiv håndhevelse
av regelverk på området, som vil lette virksomhetenes byrder mht.
etterlevelse. Det tas også sikte på å styrke arbeidet med å bevisstgjøre
alle deltakerne i informasjons-samfunnet om IT-sikkerhet. Veiledningsog informasjonsmateriell skal utarbeides og gjøres tilgjengelig for
forbrukere, bedrifter og offentlige virksomheter for å gjøre det enklere
å etterleve god IT-sikkerhet.
NHD (IT-politisk avdeling) i samarbeid med JD, FD, SD, UFD og BFD
Oppstart 2003 – løpende virksomhet
Under arbeid.

Handlingsplan for offentlige innkjøp og SMB

Mål:
Beskrivelse:

52

aktørene i privat og offentlig sektor. Myndighetene skal kunne
bidra til etablering av infrastrukturen gjennom å vedta nødvendige
reguleringer samt fjerne unødige rettslige hindringer for bruk av
elektronisk signatur/eID. Samtidig skal myndighetene stimulere
offentlige tjenestetilbydere til å ta i bruk elektronisk signatur/eID på
en koordinert måte, og stimulere markedsaktørene til koordinert
opptreden med tanke på felles samfunnsinteresser.
NHD (IT-politisk avdeling) i samarbeid med AAD
Strategidokumentet har vært på høring med frist i september. Videre
fremdrift avhenger av høringssvarene. Strategiens gjennomføring
vil knyttes tett til moderniseringsprogrammets mål om enklere
innrapportering fra næringslivet brukerorienterte offentlige tjenester.
Det forutsettes at strategien i sin helhet skal være gjennomført innen
utgangen av 2005
Under arbeid.

Styrke konkurranseintensiteten ved offentlige anskaffelser og legge
forholdene bedre til rette for små og mellomstore bedrifter (SMB) som
ønsker å konkurrere om leveranser til det offentlige.
NHD arbeider med å etablere en handlingsplan for offentlig innkjøp og
SMB, som vil inneholde tiltak som kan motvirke markeds- og
konkurransesvikt i dette markedet. Planen vil bl.a. omfatte:
- økt brukervennlighet i den elektroniske kunngjøringsdatabasen
DOFFIN. Det skal bli lettere for potensielle leverandører å orientere seg
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Ansvar:
Tidsplan:

5.3

Koordinert håndheving av regelverk for informasjonssikkerhet

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

5.4

fjerne unødige rettslige hindringer for bruk av elektronisk signatur
ID/signatur. Samtidig skal myndighetene bidra til at offentlige
tjenestetilbydere tar i bruk elektronisk signatur ID og –signatur på
en koordinert måte, og stimulere markedsaktørene til koordinert
opptreden med tanke på felles samfunnsinteresser (sørge for
samtrafikk).
NHD (IT-politisk avdeling) i samarbeid med AAD
Koordineringsorganet for PKI i offentlig sektor etableres høsten
2003 med virketid ut 2004. Et prosjekt for å legge til rette for felles
standarder og løsninger for samtrafikk starter 2003. Det forutsettes at
strategien skal være gjennomført innen utgangen av 2005

Lov og regelverket for IT-sikkerhet skal gjennomgås med tanke på
koordinert håndheving slik at offentlige og private virksomheter
kan etterleve regelverket på en enklere og mer effektiv måte.
Informasjonssikkerhet skal være en sentral faktor ved forbrukernes og
norske virksomheters bruk av IT
I nasjonal strategi for informasjonssikkerhet framlagt juni 2003, er
det bl.a. foreslått tiltak som kan bidra til enklere og mer effektiv
håndhevelse av regelverk på området, som vil lette virksomhetenes
byrder mht. etterlevelse. Det tas også sikte på å styrke arbeidet med å
bevisstgjøre alle deltakerne i informasjonssamfunnet om IT-sikkerhet.
Veilednings- og informasjonsmateriell skal utarbeides og gjøres
tilgjengelig for forbrukere, bedrifter og offentlige virksomheter for å
gjøre det enklere å etterleve god IT-sikkerhet.
NHD (IT-politisk avdeling) i samarbeid med JD, FD, SD, UFD og BFD
Oppstart 2003 – løpende virksomhet

Handlingsplan for offentlige innkjøp og SMB

Mål:
Beskrivelse:

Det skal bli lettere å konkurrere om offentlige kontrakter – særlig for
små og mellomstore bedrifter (SMB)
NHD har iverksatt en handlingsplan for offentlig innkjøp og SMB,
som skal bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester, gi like
konkurransevilkår og sikre brukervennlig og oppdatert regelverk. Blant
tiltakene er:
- Veileder om bruk av offentlig privat samarbeid (OPS): rapport er på
høring
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

5.5

i databasen og få oversikt over planlagte anskaffelser til det offentlige
- vurdere utarbeidelse av en offisiell ”leverandørattest” som kan
brukes for å dokumentere kvalifikasjoner når det skal levere til det
offentlige. Tiltaket vil bety en klar forenkling for bedrifter som i dag
må henvende seg flere steder for å få bekreftet forhold og krav som
det offentlige stiller. Målet er også at attesten skal kunne benyttes på
eksportmarkedet.
- næringspolitiske retningslinjer innen offentlig innkjøp: Samle
regjeringens beslutninger og retningslinjer om offentlig innkjøp.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Handlingsplanen skal være på plass ved utgangen av 2002, og
gjennomføres i henhold til framdriftsplan for hvert enkelt tiltak
Gjennomført (litt forsinket). Handlingsplanen ble lagt fram i april 2003.

Elektronisk handel i det offentlige

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Det offentlige som krevende kunde skal legge til rette for at
leverandørene kan utvikle sin konkurranseevne gjennom å delta
i e-handelsløsninger. For både innkjøpere og leverandører skal ehandelsløsningene bl.a. gi kostnadsbesparelser gjennom enklere
administrasjon og bedre kvalitet på offentlig anskaffelser til avtalt pris.
Ved opprettelsen av markedsplassen for offentlige innkjøp kan
offentlige virksomheter som ønsker det, nå kanalisere sine innkjøp
og tilhørende samhandling med sine leverandører dit. Gjennom
å etablere åpne og standardiserte grensesnitt for samhandlingen
mellom leverandørene og innkjøperne blir det lagt til rette for at
ordretransaksjonene kan flyte elektronisk og gi forenkling i de
administrative rutinene på kjøpersiden så vel som på leverandørsiden.
For å bli koblet opp på markedsplassen må leverandøren ha vunnet
en kontrakt med en offentlig virksomhet, og kunne presentere
seg på markedsplassen med sin portefølje uttrykt gjennom en
varekatalog. Det vil være opp til den enkelte leverandør å integrere
sin varekatalog, salgsstøttesystem m.m. inn mot markedsplassen
slik at gevinstpotensialet kan tas ut. Tiltaket tar utgangspunkt i
”Program for elektronisk handel i det offentlige”, men skal videreutvikle
retningslinjene og standardene for slik samhandling i god dialog
med leverandørsiden. På sikt vil programmet se på løsninger som skal
ivareta flere faser i den offentlige anskaffelsesprosessen, bl. a. behov
for felles grensesnitt mellom kunngjøringer i Norsk Lysingsblad/
DOFFIN og markedsplassen, og å se på behov som signaliseres fra
leverandørsiden.
NHD i samarbeid med AAD
Tiltaket inngår i spredningsstrategien for ”Program for elektronisk
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Ansvar:
Tidsplan:

5.5

- Evaluere effektene av dagens regelverk, herunder bl.a. vurdere
behovet for forenklinger
- Samle ulike statlige innkjøpsinstrukser for å forenkle og modernisere
- Redusere dokumentasjonskrav og gi bedre begrunnelser overfor SMB
gjennom beste praksis veiledning
- Det skal bli lettere for potensielle leverandører å orientere seg om
markedsmuligheter i kunngjøringsbasen Doffin
- Tiltak for å bekjempe ulovlige direkte anskaffelser. Arbeidsgruppe
mot ulovlige direkte anskaffelser (AUDA) har avlagt rapport, denne har
vært på høring
- Veiledning om gjennomføring av tjenester i egenregi kontra
konkurranseeksponering av tjenester
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Handlingsplanen ble lagt fram i april 2003, og skal gjennomføres i
perioden 2003-2004 i henhold til framdriftsplan for hvert enkelt tiltak

Elektronisk handel i det offentlige

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Det offentlige som krevende kunde skal legge til rette for at
leverandørene kan utvikle sin konkurranseevne gjennom å ta i bruk
e-handelsløsninger. Det skal legges til rette for forenklet elektronisk
samhandling mellom kjøpere og selgere med formål å effektivisere
innkjøpsfunksjonen hos offentlige virksomheter, og for bruk av nye
elektroniske handelsformer med offentlig sektor
Markedsplassen ehandel.no er etablert under ”Program for elektronisk
handel i det offentlige”. Gjennom opprettelsen av Markedsplassen
ehandel.no – det offentliges markedsplass (www.ehandel.no), er
terskelen for å ta elektronisk handel i bruk senket både i offentlig
sektor og i leverandørmarkedet.
Ehandelsprogrammet er videre i ferd med å etablere en standard mal
for elektronisk samhandling mellom kjøpere og selgere i samarbeid
med leverandørsiden og NorStella. En slik mal vil bidra til en forenkling
av samhandlingen mellom kjøper og selger ved at prosesser,
informasjons-flyt og innhold, ansvar og tidsfrister blir entydig definert
på et overordnet, ikke-teknisk nivå mellom handelspartene.
Ehandelsprogrammet deltar i EUs arbeid med å legge til rette for
elektronisk handel i offentlige innkjøp både på regelverksnivå og i
forhold til at løsningene som utvikles er standardiserte og funksjonelle.
Funksjonaliteten på Markedsplassen ehandel.no vil utvides til å
gi støtte til flere faser i en offentlig anskaffelsesprosess i tråd med
regelverks-utviklingen
NHD i samarbeid med AAD
Tiltaket inngår i ”Program for elektronisk handel i det offentlige”.
- Mal for samhandlingsavtale planlegges ferdigstilt høsten 2003
- Deltakelsen i EUs arbeid med å legge til rette for elektronisk handel
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i offentlige innkjøp videreføres i 2004
- Utvikling av funksjonalitet til støtte for flere faser i offentlig
anskaffelsesprosess videreføres i 2004

handel i det offentlige” som varer ut 2003. Markedsplassen ehandel.no i
full drift fra juni 2002

Status:

5.6

Under arbeid.

Innføre e-handel i Forsvaret

Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Innføre elektronisk handel (e-handel) i Forsvarets innkjøps- og
logistikkorganisasjon
Forsvarets satsning på elektronisk handel gjøres i samarbeid med ehandelsprogrammet i Staten. Programmet vil gjøre Forsvaret i stand til
å gjennomføre innkjøp elektronisk via en markedsplass på Internett
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal innføres høsten 2002
Under arbeid (forsinket).

5.6

Innføre e-handel i Forsvaret

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

5.7

Innføre nytt anskaffelsesregelverk i Forsvaret

Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

En forenkling og forbedring av Forsvarets anskaffelsesregelverk
Løsningen skal innebære en forenkling i forhold til tidligere. Det
reviderte regelverket skal omfatte alle typer anskaffelser
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være innført innen 2002
Under arbeid (forsinket).

5.7

Innføre nytt anskaffelsesregelverk i Forsvaret

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

5.8

Fokus på andre kriterier enn pris ved kjøp av tjenester til Forsvarsbygg

Mål:
Beskrivelse:
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Vektlegge kriterier for kvalitet ved kjøp av tjenester
Forsvarsbygg er tjent med at alle leverandører av tjenester har en
rimelig fortjenestemulighet. Sterk konkurranse på pris hemmer

Innføre elektronisk handel (e-handel) i Forsvarets militære organisasjon
(FMO)
Forsvarets satsning på elektronisk handel er et av virkemidlene
for å effektivisere prosessen knyttet til anskaffelse av indirekte
materiell. I første omgang vil dette være prosesser relatert til avrop
fra rammeavtaler og oppfølging av rammeavtaler. Forsvarets fokus
på elektronisk handel vil sette nye krav til leverandørene og bidra til å
utvikle deres kompetanse på området. Økt intern lojalitet til avtalene
i Forsvaret vil gi høyere volum for leverandørene, og det vil også gi
dem mulighet til å effektivisere egne prosesser relatert til eksempelvis
ordremottak og fakturering. Satsingen ivaretas av et prosjekt om
etterforsyning
FD, avdeling for økonomi og styring
Innkjøpskort: skal være ferdig utrullet 31. desember 2003. Forsvaret er
pt 80 % i mål med å rulle ut systemet, men omsetningsmålet er pt kun
nådd med 22 %. Dette tilsvarer 2500 transaksjoner pr måned og ca 120
millioner i omsetning på årsbasis.
Bestille på nett: Forsvaret skal anskaffe en egen innkjøps-applikasjon.
Det vil bli gjennomført en pilot i slutten av november 2003. Løsningen
er planlagt rullet ut i januar 2004. Bestillingsomfanget er antatt å være
ca 839 millioner og målet er at 60 % av dette skal bestilles gjennom
løsningen innen 31. desember 2004.

En forenkling og forbedring av Forsvarets anskaffelsesregelverk
Det reviderte regelverket skal omfatte alle typer anskaffelser. Hovedregelen skal være kjøp etter konkurranse og objektivitet i tildeling av
kontrakter. Det legges opp til sterkere fokusering på markedsundersøkelser, krav og spesifikasjoner, og regelverket dekker tidligere faser i
anskaffelsesprosessen enn dagens regelverk
FD, avdeling for økonomi og styring
Regelverket er p.t. til høring og planlegges satt i kraft 1. januar 2004
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innovasjon, samhandlingsklima osv., dvs. faktorer som ofte er kritiske
for et godt resultat
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være gjennomført innen 2003
Gjennomført. Forsvarsbygg benytter kompetanse og kvalitet som
suksesskriterier ved valg av samarbeidsparter, i tillegg til pris. Der det
er naturlig benyttes prekvalifisering. En ønsker å samarbeide med
selskaper som har akseptabel økonomisk ryggrad, et korrekt forhold
til det offentlige og tilfredsstillende kvalitet på sitt HMS-arbeid. Dette
skjer innenfor rammen av gjeldene regelverk for anskaffelser.

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

5.9
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Krav til dokumentasjon ved kontrahering fra Forsvarsbygg

Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Skape balanse mellom krav til dokumentasjon og leveransens omfang
Forsvarsbygg må ikke stille så omfattende krav ved konkurranse om
mindre kontrakter at timeforbruket knyttet til å delta i konkurransen
ikke står i rimelig forhold til den evt. kontraktens omfang.
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være gjennomført innen 2003
Gjennomført. (Jf kommentar til tiltak 5.8.)

5.10 Integrert samarbeid mellom industri og Forsvaret

5.10 Integrert samarbeid mellom industri og Forsvaret

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Departementet, industrien og Forsvaret skal vurdere alternative måter
for å sikre at norsk forsvars- og forsvarsrelatert industri i større grad
bidrar til løsninger som løser Forsvarets behov for nytt og kosteffektivt
materiell
Forsvaret er en ”krevende” kunde, og næringslivet gis store
muligheter til å utvikle egen spesialkompetanse gjennom å delta
i dette samarbeidet. Ved å komme inn tidlig i utviklingsfasen får
næringslivet mulighet til å utvikle teknologi/produkter som det vil
være etterspørsel etter i andre markeder (salg/eksport). Det er iverksatt
tre pilotprosjekter (ISAM). Det utarbeides også en modellkontrakt for
integrert samarbeid som skal regulere forholdet mellom Forsvaret og
industrien
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Pilotprosjektene skal evalueres innen 2003
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Departementet, industrien og Forsvaret skal vurdere alternative måter
for å sikre at norsk forsvars- og forsvarsrelatert industri i større grad
bidrar til løsninger som løser Forsvarets behov for nytt og kosteffektivt
materiell
Som et virkemiddel for å sikre Forsvaret konkurransedyktige
anskaffelser, samtidig som norsk industri gis anledning til å utnytte
sine fortrinn, er konseptet ”Tidlig integrert samarbeid” (TISAM)
utviklet. Fokus er optimal prosjektgjennomføring, hvor Forsvaret er en
”krevende” kunde, og hvor leverandør gis muligheter til å videreutvikle
kompetanse til fordel for Forsvaret gjennom et integrert samarbeid.
Norsk industris fortrinn vil være kjennskap til kunde, geografi og språk.
Konkurransedyktighet vil fortsatt være en klar forutsetning. Dette skal
gi Forsvaret bedre og mer konkurransedyktige anskaffelser samt at
norsk industri, ved å komme inn tidlig i prosjektfasene, får mulighet til
å utvikle teknologi/produkter som det også vil være etterspørsel etter
i andre markeder (salg/eksport). Det er iverksatt tre pilotprosjekter.
Det er ferdigutviklet en modellkontrakt for integrert samarbeid
som skal regulere forholdet mellom Forsvaret og industrien etter at
konkurransefasen er gjennomført og hovedleverandør er valgt.
FD, avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging
Pilotprosjektene er under kontinuerlig evaluering, og sluttevaluering
vil først finne sted når pilotprosjektene er terminert. Det vil i løpet av
55

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

2004, bli utarbeides en foreløpig policy for bruk av TISAM i forsvaret.

5.11 Bedre informasjon om Forsvarsbyggs behov for leveranser
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gi næringslivet de beste muligheter til å bli kjent med og konkurrere
om Forsvarsbyggs leveranser
Alle Forsvarsbyggs kunngjøringer og forespørsler samt
anbudsdokumenter skal finnes i elektronisk format. Forsvarsbyggs
anskaffelses- og avhendingsplaner skal benyttes til å lage en plan for
anbudsinnhenting både på rådgivnings- og entreprenørtjenester
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal gjennomføres innen 2003
Gjennomført – er et kontinuerlig arbeid for å sikre at leverandørar har
kunnskap om Forsvarsbyggs anskaffelsesbehov.

5.12 Bedre samhandel mellom Forsvarsbygg og tjenesteleverandører
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Finne ut hva som er ufordelaktig for næringslivet med den måten
Forsvarsbygg arbeider på og regelverket på området
Gjennomføre spørreundersøkelse hos en utvalgt del av Forsvarsbyggs
viktigste tjenesteleverandører. Sette opp en del relevante spørsmål
som går på forbedring av samhandelen mellom FB og næringslivet for
å få rede på hva som er næringslivets viktigste ankepunkter
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal gjennomføres innen 2002
Gjennomført (noe forsinket og i litt annen form). Videre kontakt
med aktører i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen og deres
bransjeforeninger inngår i det løpende arbeidet med Forsvarsbyggs
innkjøpsrutiner.

5.13 Innføre bruk av avdelingskredittkort i Forsvaret

5.13 Innføre bruk av innkjøpskort i Forsvaret

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Bedret oversikt og større forutsigbarhet knyttet til likviditet, redusert
kredittrisiko og mulighet for bedrede rutiner knyttet til oppgjør av
utestående fordringer, bl.a. e-faktura. Direkte gevinst for bedriftene vil
avhenge av tidligere rutiner mv.
Avdelingskredittkort (såkallte purchasing card, en tjeneste fra kredittk
ortleverandører) er innført i tre avdelinger for testing innenfor produkt
grupper proviant og IKT- materiell. Kredittkortet brukes ved bestilling
hos leverandøren. Alle selvstendig administrerte avdelinger i Forsvaret
skal bruke denne formen for betaling der det er mulig.
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være innført innen februar 2003
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Effektivisere betalingsprosessen og bedre forvaltningen av rammeavtalene i Forsvaret
Innkjøpskort innføres som en del av tiltaket med å innføre elektronisk
handel i Forsvaret (tiltak 5.5). Innkjøpskortet vil gi forenklet bestilling
og elektronisk flyt av fakturaer med tilhørende attestering og
anvisning på et fakturahotell på Internett. For leverandører vil
innkjøpskortet også effektivisere deres faktureringsprosess ved at
fakturaene sendes ut elektronisk.
FD, avdeling for økonomi og styring
De elektroniske fakturaene vil bli integrert med SAP fra november
2003. Attestering og anvisning av fakturaer vil da bli foretatt der. Skal
være fullført innen november 2003.
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5.14 Felles tilsynsdatabase og felles nettsted for HMS-etatene

5.14 Felles tilsynsdatabase og felles nettsted for HMS-etatene

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

I forbindelse med videreføring av samarbeidet mellom tilsynsetatene
på HMS-området er det etablert en felles tilsynsdatabase (FTD) for
innrapportering av alle tilsyn utført på området og et felles nettsted for
HMS-etatene (Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Statens forurensingstilsyn Næringslivet sikkerhetsorganisasjon.
FTD har som hovedmål å koordinere tilsynsvirksomheten rettet mot
næringslivet slik at tilsynet blir bedre samkjørt overfor virksomhetene
mht. til utførelse av felles tilsyn. Dette vil kunne redusere den
belastning virksomhetene opplever ved å få uavhengige besøk av hver
enkelt tilsynsmyndighet. Felles nettsted for HMS- etatene er både en
portal til de enkelte etatene, men har også muligheter for direkte eller
bransjevis søk i regelverk, veiledninger, publikasjoner m.m.
Som et ledd i å gjøre disse elektroniske verktøyene mest mulig
brukertilpasset, vil det nå gjennomføres et forprosjekt som skal
se på videreutvikling av FTD og felles nettsted. Målet er bedret
tilgjengelighet av informasjon, innrapportering og oppfølging av
tilsyn innen HMS-området. Effekten vil være økt nytteverdi av disse
verktøyene både for publikum og for tilsynsetatene selv, som igjen vil
medføre redusert belastning på næringslivet ved bl.a. samkjørte tilsyn
og enklere innrapportering.
Følgende tiltak er planlagt gjennomført: Utarbeidelse av mer detaljert
spesifikasjon for prosjektet med basis i erfaringer med bruk av FTD
og nettstedet www.hmsetatene.no, utføre forprosjektet og forberede

Beskrivelse:

eventuelle tiltak i de nevnte systemene på bakgrunn av anbefalinger fra
forprosjektet

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Prosjektet vil bli styrt av HMS-etatenes felles tilsynsgruppe.
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Forprosjektet gjennomføres innen første halvår 2003
Under arbeid (forsinket).
Ansvar:
Tidsplan:

I forbindelse med videreføring av samarbeidet mellom tilsynsetatene
på HMS- området er det etablert en felles tilsynsdatabase (FTD) for
innrapportering av alle tilsyn utført på området og et felles nettsted
for HMS-etatene (Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap, Statens forurensingstilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon).
FTD har som hovedmål å koordinere tilsynsvirksomheten rettet mot
næringslivet slik at tilsynet blir bedre samkjørt overfor virksomhetene
mht. til utførelse av felles tilsyn. Dette vil kunne redusere den
belastning virksomhetene opplever ved å få uavhengige besøk av hver
enkelt tilsynsmyndighet. Felles nettsted for HMS- etatene er både en
portal til de enkelte etatene, men har også muligheter for direkte eller
bransjevis søk i regelverk, veiledninger, publikasjoner m.m.
Som et ledd i å gjøre disse elektroniske verktøyene mest mulig
brukertilpasset, vil det nå gjennomføres et forprosjekt som skal
se på videreutvikling av FTD og felles nettsted. Målet er bedret
tilgjengelighet av informasjon, innrapportering og oppfølging av
tilsyn innen HMS-området. Effekten vil være økt nytteverdi av disse
verktøyene både for publikum og for tilsynsetatene selv, som igjen vil
medføre redusert belastning på næringslivet ved bl.a. samkjørte tilsyn
og enklere innrapportering.
Følgende tiltak er planlagt gjennomført:
Vurdere en videreutvikling av FTD med tanke på en utvidelse av
innhold, registreringsmuligheter og brukere.
Statskonsult har fått i oppdrag å hente inn erfaringer fra dagens
brukere, kartlegge dagens bruk og identifisere nye brukere.
En vil også vurdere FTD som virkemiddel i det tilsynsfaglige
fellesskapet på HMS-området, samt vurdere innholdsomfang,
gjensidig nytte og gevinstmuligheter. Med forlenget frist til
utgang november 2003
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Forprosjektet gjennomføres innen andre halvår 2003

5.15 Forsøksprosjekt – nytt søkeverktøy for bransjevis regelverksformidling

5.15 Nettbasert, bransjevis regelverksformidling

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Gjøre flere tilsynsetaters regelverk lettere tilgjengelig for bransjene
og den enkelte bruker. Prosjektet skal bidra til at små og mellomstore
bedrifter innen ulike bransjer, på en enkel måte skal kunne finne
ut hvilke vesentlige krav som stilles til bedriften/bransjen gjennom
gjeldene lover og forskrifter innenfor tilsynsetatenes og andre
beslektede etaters forvaltningsområde.
Det skal utarbeides en modell for regelverksformidling som skal
favne flere tilsynsetaters regelverk. I prosjektet skal det utvikles en

Beskrivelse:

Gjøre regelverk lettere tilgjengelig for næringslivet og forvaltningen,
uavhengig av hvordan tilsynsetatene er organisert. Bidra til at små
og mellomstore bedrifter innen ulike bransjer, på en enkel måte skal
kunne finne ut hvilke vesentlige krav som stilles til bedriften/bransjen
gjennom gjeldende lover og forskrifter innenfor tilsynsetatenes og
beslektede forvaltningsområde.
SFT og 4 andre etater (Næringsmiddeltilsynet, Arbeidstilsynet,
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Næringslivets
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søkermodell som opererer bransjer spesifikt og som formidler hvilke
krav som gjelder den enkelte bedrift/bransje. Som resultat skal det
foreligge en modell som demonstrerer hvordan bedrifter innen
to utvalgte bransjer kan søke frem de krav som angår bedriftene i
forhold til regelverk fra Statens forurensningstilsyn/Fylkesmannen,
Direktoratet for arbeidstilsynet og Statens næringsmiddeltilsyn.
MD, avdeling for forurensningssaker
Startet opp i juni 2002, er planlagt ferdigstilt 31. oktober 2002
Gjennomført. Forsøksprosjektet er avsluttet etter planen. SFT i
samarbeid med andre etater gjennomført pilotprosjekt som ble
avsluttet i oktober 2003.

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Ansvar:
Tidsplan:

sikkerhetsorganisasjon) har gjennom et forsøksprosjekt og en pilot
utviklet en nettbasert pilotmodell for regelverkshjelp for næringslivet.
Modellen er utprøvd av testbedrifter i 4 bransjer. Pilotprosjektet ble
avsluttet i oktober, og sluttrapport ble levert MD 21. oktober.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart, i samarbeid med
MD, AAD, JD, LD m.fl.
Sluttrapporten vil bli følgt opp av de berørte departementer med
sikte på å etablere en oppfølgingsplan snarest. Saken antas å ha en del
budsjettmessige konsekvenser.

5.16 Database for utslippsrapportering fra petroleumsvirksomheten

5.16 Database for utslippsrapportering fra petroleumsvirksomheten

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Forenkle og kvalitetssikre sammenstillingen av utslippstall fra alle
operatørene i petroleumsvirksomheten offshore. Dette vil gi mulighet
til å gjøre utslippstall tilgjengelige for allmennheten på et tidligere
tidspunkt i forhold til dagens praksis, og sikre at de forskjellige
myndighetene opererer med de samme tall. For industrien vil det
forenkle mulighetene til å formidle kvalitetssikring av data.
Det skal utvikles en database som inneholder data for bruk av
kjemikalier og utslipp til luft og vann. Kvalitetssikring og oppdatering
av tall skjer etter rapportering direkte mot databasen. Databasen
vil til enhver tid være tilgjengelig for Statens forurensningstilsyn og
Oljedirektoratet. En bearbeidet leseversjon vil være tilgjengelig for
allmennheten.
MD, avdeling for forurensningssaker
Databasen skal være operativ i løpet av 2002
Under arbeid (forsinket). Databasen vil være operativ i løpet av 2003,
og første innrapportering fra operatørene vil være 1. mars 2004.

5.17 Helhetlig tilsyn med petroleumsvirksomheten
Mål:
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Lovverket for og tilsynet med sikkerhet og arbeidsmiljø i
petroleumsvirksomheten er i dag delt mellom de landbaserte
og sokkelbaserte delene av virksomheten. Teknologiutviklingen
medfører imidlertid at det blir en stadig tettere integrering av
petroleumsanleggene på sokkelen. Stadig flere operasjoner på
sokkelen blir overvåket eller fjernstyrt fra land, og arbeidsplasser flyttes
fra eller deles mellom land og sokkelen. Samtidig får landanleggene
stadig større betydning i et helhetlig utvinningsperspektiv.
Sett i lys av denne utviklingen, målsettingen om å ha brukeren i
sentrum og en vurdering av at den nåværende organiseringen på
flere områder innebærer dobbeltkompetanse på sikkerhets- og
arbeidsmiljøområdet ønsker Regjeringen at petroleumssektoren

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Forenkle og kvalitetssikre sammenstillingen av utslippstall fra alle
operatørene i petroleumsvirksomheten offshore. Dette vil gi mulighet
til å gjøre utslippstall tilgjengelige for allmennheten på et tidligere
tidspunkt i forhold til dagens praksis, og sikre at de forskjellige
myndighetene opererer med de samme tall. For industrien vil det
forenkle mulighetene til å formidle kvalitetssikring av data.
Det skal utvikles en database som inneholder data for bruk av
kjemikalier og utslipp til luft og vann. Kvalitetssikring og oppdatering
av tall skjer etter rapportering direkte mot databasen. Databasen
vil til enhver tid være tilgjengelig for Statens forurensningstilsyn og
Oljedirektoratet. En bearbeidet leseversjon vil være tilgjengelig for
allmennheten.
MD, avdeling for forurensningssaker
Databasen skal være operativ i løpet av 2003, og første
innrapportering fra operatørene vil være 1. mars 2004
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Status:
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underlegges et helhetlig tilsyn.
Problemstillingen og forslag til løsning er beskrevet av Regjeringen
i St.meld. nr 7 (2002-2002) om helse, miljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten. Stortinget sluttet seg til Regjeringens
forslag, men pekte samtidig på at området også må underlegges
en helhetlig regulering. Som en oppfølging av meldingen har
departementet utredet mulige løsninger for en slik helhetlig
tilnærming og vurdert konsekvensene av disse.
AAD, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen
Utredningen legger opp til at petroleumsvirksomhet på sokkelen og
integrerte petroleumsanlegg på land undergis en helhetlig regulering
og tilsyn, innen 1. januar 2004. Utredningen peker også på at en
eventuell ytterligere utvidelse av petroleumstilsynet bør vurderes i
forbindelse med det større tilsynsprosjektet som er satt i gang
Gjennomført. Det nye Petroleumstilsynet og den nye tilsynsordningen
for petroleumssektoren skal være operativ fra 1. januar 2004.

5.18 Et bedre offentlig tilsynsarbeid
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Et bedre offentlig tilsynsarbeid.
Generelt sett framstår dagens tilsynsordninger i mange tilfeller med
overlappende ansvar, uklare grenseflater, uryddige ansvarsforhold og
blanding av tilsyns-, politikk- og iverksettelsesoppgaver. Det foretas
derfor en full gjennomgang av statlige tilsynsordninger, for å få bedre
og mer uavhengige tilsynsmyndigheter
AAD, moderniserings- og innovasjonsgruppen
Stortingsmelding planlegges framlagt høsten 2002
Gjennomført. Lagt fram i januar 2003 (St.meld. nr 17 (2002-2003) Om
statlige tilsyn).

5.19 Vurdere økt bruk av frister for saksbehandling i det offentlige

5.19 Vurdere økt bruk av frister for saksbehandling i det offentlige

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gi næringslivet og andre brukere av offentlige tjenester bedre
forutsigbarhet
Vurdere om det er behov for, generelt eller på enekltområder å gi
mer konkrete frister for forvaltningens saksbehandling enn hva
forvaltningsloven har i dag. Vi vil bl a se på om ordningen med
saksbehandlingsfrister som regjeringen har foreslått i plan- og
bygningsloven kan være anvendelig på andre områder.
AAD
Arbeidet starter høsten 2002. Framdriften avhenger av hvilke tiltak
som blir innført
Under arbeid. Statskonsult leverte en utredning av status på bruk av
slike frister, herunder i pbl, og vurdering av problemstillinger rundt
slike frister til AAD i mai 2003.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Gi næringslivet og andre brukere av offentlige tjenester bedre
forutsigbarhet
Vurdere om det er behov for, generelt eller på enekltområder å gi
mer konkrete frister for forvaltningens saksbehandling enn hva
forvaltningsloven har i dag. Vi vil bl a se på om ordningen med
saksbehandlingsfrister som regjeringen har foreslått i plan- og
bygningsloven kan være anvendelig på andre områder.
AAD
Arbeidet starter høsten 2002. Statskonsult leverte en utredning av
status på bruk av slike frister, herunder i plan- og bygningsloven, og
vurdering av problemstillinger rundt slike frister til AAD i mai 2003.
Framdriften avhenger av hvilke tiltak som blir innført
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5.20 Et bedre offentlige virkemiddelapparat
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gjøre virkemiddelapparatet mer målrettet for å fremme verdiskaping
i Norge. Virkemiddelapparatet skal bli mer brukerorientert
og samordnet, og ytterligere spisset mot kompetanse, FoU,
kommersialisering og internasjonalisering.
NHD har gjennomført en åpen prosess knyttet til virkemiddel
gjennomgangen. Det er avholdt møter med svært mange av de som
har levert skriftlige innspill til prosjektet. I tillegg har enkelte som ikke
har levert skriftlige innspill deltatt på møter med departementet. Det
er videre arrangert en næringslivskonferanse om temaet. Underveis i
arbeidet er det fortløpende lagt ut informasjon om gjennomgangen
på departementets hjemmeside. Prosjektgruppen leverte sin rapport
25.06.2002, og denne danner en viktig del av grunnlaget for det
regjeringen senere skal fremme for Stortinget.
NHD, avdeling for nyskaping og forskning
Regjeringen skal fremme saken for Stortinget i vårsesjonen 2003
Gjennomført. St.prp. nr 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og
nyskapende næringsliv ble lagt fram i mars 2003.

5.21 Styrking av konkurransepolitikken

5.21 Styrking av konkurransepolitikken

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

I tråd med regjeringserklæringen vil konkurransepolitikken bli styrket
for å oppnå effektiv ressursbruk, et konkurransedyktig næringsliv og
en styrking av forbrukernes stilling.
1. Styrke konkurransemyndighetene
- Ved behandling av klager på Konkurransetilsynets vedtak vil det
bli lagt større vekt på konkurransehensyn i avveiningen mot andre
hensyn.
- Styrke Konkurransetilsynets posisjon og uavhengighet som
tilsynsmyndighet. Konkurranselovutvalget skal utrede og legge frem
forslag til konkrete tiltak for å få dette til.
2. Gjennomgang av offentlige reguleringer og avtaler som kan virke
konkurransebegrensende
- Det foretas en generell og systematisk gjennomgang av
alle offentlige/statlige reguleringer og ordninger som kan ha
konkurransebegrensende virkninger
- Konkurransetilsynets oppgave etter konkurranseloven med å påpeke
konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak styrkes.
3. Sikre at offentlige innkjøp bidrar til å stimulere konkurranse og
etableringsmuligheter

60

Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:

I tråd med regjeringserklæringen vil konkurransepolitikken bli styrket
for å oppnå effektiv ressursbruk, et konkurransedyktig næringsliv og
en styrking av forbrukernes stilling. Sørge for at offentlig virksomhet
blir organisert og drevet på en måte som fremmer konkurranse.
Delmål 5: Det skal foretas en gjennomgang av offentlige
virksomheters rammebetingelser med sikte på å fremme konkurranse
for å oppnå effektiv ressursbruk. Det kan for eksempel gjelde fristilling
som innebærer konkurranse mellom offentlige virksomheter (jf. for
eksempel prinsippet om at pengene følger pasienten), og fristilling
med sikte på å styrke konkurransen i markeder som også omfatter
private aktører. En slik gjennomgang gjennomføres som en del av
moderniseringsprogrammet for offentlig sektor.
AAD
Følger fremdriftsplanen for moderniseringsprogrammet.
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Det er viktig å unngå at offentlige/statlige innkjøp, gjennom utnyttelse
av kjøpermakt, bidrar til å begrense konkurransen i markedene på kort
og lang sikt. Dette hensynet må balanseres i forhold til hensynet til
en effektiv innkjøpsvirksomhet, med fokus på lav pris og høy behovstilfredsstillelse.
- Det vil bli foretatt en gjennomgang av sentrale storkunde- og
rammeavtaler som ligger under AAD. Andre departementer skal foreta
en tilsvarende gjennomgang på sine ansvarsområder.
- Statskjøps fremtidige rolle og organisering i det offentlige
innkjøpssamarbeidet skal vurderes.
- Det vil bli utarbeidet generelle retningslinjer, en sjekkliste, for å sikre
at offentlige/statlige innkjøp kan bidra til å fremme konkurranse og
etableringsmuligheter i markedene på lengre sikt.
- Saker som vedrører større statlige rammeavtaler vil bli forelagt
konkurransemyndighetene til vurdering i forkant av en evt. anbuds/tilbudskonkurranse.

Ansvarlig:
Tidsplan:

Status:

4. Sørge for at offentlig virksomhet blir organisert og drevet på en måte
som fremmer konkurranse
- Det skal foretas en gjennomgang av offentlige virksomheters
rammebetingelser med sikte på å fremme konkurranse for å oppnå
effektiv ressursbruk. Det kan for eksempel gjelde fristilling som
innebærer konkurranse mellom offentlige virksomheter (jf. for
eksempel prinsippet om at pengene følger pasienten), og fristilling
med sikte på å styrke konkurransen i markeder som også omfatter
private aktører. En slik gjennomgang gjennomføres som en del av
moderniseringsprogrammet for offentlig sektor.
AAD, konkurransepolitisk avdeling
1. Konkurranselovutvalget skal avgi sin innstilling innen 1. november.
Lovforslag i vårsesjonen 2003.
2. Departementene har innberettet ordninger som kan ha
konkurransebegrensende virkninger for AAD pr. 1. september.
Konkurransetilsynet har innhentet synspunkter fra næringslivet mv. på
offentlige reguleringer pr. 1. september. Oppfølges løpende.
3. Departementene har innberettet sine gjennomganger av
innkjøpsordninger pr. 1. september 2002. Konkurransetilsynet har
vurdert AADs sentrale ordninger. Ferdigstilles innen utgangen av 2002.
4. Følger fremdriftsplanen for moderniseringsprogrammet.
1. Gjennomført (forsinket). Konkurranselovutvalgets innstilling lagt
fram i april 2003. (NOU 12: 2003). Ot.prp. nr. 6 (2003-2004) om ny
konkurranselov lagt fram i oktober 2003.
2. Gjennomført. Konkurransetilsynet har samlet innspill om
konkurransebegrensende ordninger i en egen database. Skal brukes
og følges opp av ny prosjektenhet som er opprettet i AAD fra
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september 2003.
3. Gjennomført. Vurderingene gjennomført. Statskjøp nedlagt fra 1.
januar 2003.
4. Under arbeid.

5.22 Større konkurranse om pensjonsordninger i kommunal sektor
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Banklovkommisjonen skal vurdere mulighetene for å øke
konkurransen om å tilby pensjonsordninger innen kommunal sektor.
Banklovkommisjonen, ledet av Erling Selvig, vurderer tiltak for å legge
til rette for økt konkurranse om å tilby pensjonsordninger i offentlig
(særlig kommunal) sektor. Forholdet mellom nettoordninger (privat
sektor) og bruttoordninger (offentlig sektor) og muligheten for å flytte
netto- og bruttoordninger står sentralt i denne vurderingen.
FIN, finansmarkedsavdelingen
I løpet av 2003
Gjennomført. Utredning levert mars 2003 (NOU 2003: 11), på høring
våren 2003. Lovproposisjon fremmet 24. oktober 2003.

5.23 Merverdiavgift og konkurransevridning i kommunesektoren
Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket
virker nøytralt for kommunenes beslutninger.
Merverdiavgiften gir økonomiske motiv til at kommunene produserer
tjenester med egne ansatte framfor å kjøpe tjenester avgiftsbelagt av
andre. Et offentlig utvalg ledet av Jørn Rattsø ble nedsatt i januar 2002.
FIN, skattelovavdelingen og skatteøkonomisk avdeling
Utvalget skal levere rapport innen utgangen av 2002
Gjennomført. Rapport levert desember 2002 (NOU 2003: 3), på
høring våren 2003. Forslag til ny momskompensasjonsordning for
kommunene ble lagt fram i statsbudsjettet for 2004.

5.24 Vurdering av budsjett og regnskapsprinsipper i staten
Mål:
Beskrivelse:
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Vurdere langtidsbudsjettering og føringsprinsipper for statsbudsjettet
og stats-regnskapet, med sikte på å oppnå mer effektiv
ressursutnyttelse.
Andreassen-utvalget ble nedsatt i september 2001 og skal vurdere
prinsippene for budsjettering og regnskapsføring av statsbudsjettet/
-regnskapet, herunder forholdet mellom kontantprinsippet og
budsjett- og regnskapsføring etter bedriftsøkonomiske prinsipper
(Regnskapslovens bestemmelser). Utvalget skal også vurdere
budsjettering i et flerårig perspektiv. En harmoniserering av
regnskapsreglene i offentlig og privat sektor vil bl.a. gjøre det enklere

- Tiltak 2003 -

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

å sammenlikne offentlig og privat tjenesteproduksjon. Flerårig
statsbudsjetter kan bidra til mer forutsigbare rammebetingelser, både i
offentlig og privat sektor.
FIN, finansavdelingen
Utvalgets rapport legges fram 1. desember 2002
Gjennomført. Utredningen til Andreassen-utvalget lagt fram i januar,
og var på høring våren 2003. Finansdepartementet omtalte den videre
oppfølgingen av utvalget i stats- og nasjonalbudsjettet for 2004.

Ansvarlig:
Tidsplan:
Status:

5.25 Delegasjon på havressursforvaltningsområdet
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Delegasjon av myndighet når det gjelder å fatte enkeltvedtak på
ressurs- forvaltningsområdet fordi: Beslutninger skal fattes nærmere
brukerne, og av personer med lokalkunnskap. Saksbehandlingstiden
skal reduseres. Tiden som frigjøres ved at FID ikke lenger blir
klageinstans kan benyttes til mer overordnede oppgaver.
Delegasjonen er i denne omgang hovedsakelig tenkt å
omfatte delegering av kompetanse til å fatte enkeltvedtak fra
Fiskeridirektoratet til Fiskeridirektoratets ytre etat. Fra tidligere av har
en i relativt stor grad delegert kompetanse til å fastsette forskrifter fra
departementet til direktoratet, og en vil i andre prosesser også vurdere
delegasjon av kompetanse fra departementet til direktoratet til å
fatte enkeltvedtak på enkelte områder hvor departementet fortsatt er
førsteinstans.
FID, ressurs- og havavdelingen
Gjennomføres innen første halvdel av 2003.
Gjennomført fra 1. mars 2003.

5.26 Effektivisere Forsvarsbygg

5.26 Effektivisere Forsvarsbygg

Mål:
Beskrivelse:

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Gjøre Forsvarsbygg til en mer effektiv organisasjon
Evaluere Forsvarsbygg sin organisasjonsform. Beslutte hva slags arbeid
Forsvarsbygg skal utføre og hva som kan kjøpes i eksisterende marked.
Vurdere om annen organisasjonsform kan gjøre driften av FB mer
effektiv. Det må tas prinsipielle beslutninger angående outsourcing på
Forsvarsbyggs områder
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være gjennomført innen 2003
Under arbeid (forsinket).

Ansvar:
Tidsplan:

Gjøre Forsvarsbygg til en mer effektiv organisasjon
Evaluere Forsvarsbygg sin organisasjonsform. Beslutte hva slags
arbeid Forsvarsbygg skal utføre og hva som kan kjøpes i eksisterende
marked. Vurdere om annen organisasjonsform kan gjøre driften
av FB mer effektiv. Det må tas prinsipielle beslutninger angående
bortsetting på Forsvarsbyggs områder. Forsvarsbygg setter i dag bort
all byggevirksomhet og prosjekteringsarbeid til eksterne leverandører,
herunder i stor grad planleggingsarbeidet. De har i dag bortsatt ca 90
pst. av virksomheten.
FD, avdeling for økonomi og styring
FD er i ferd med å utrede den videre utviklingen av Forsvarsbygg.
Prosjektgruppen skal avlevere forprosjektrapporten til departementet
i begynnelsen av november 2003. Departementet vil deretter vurdere
rapporten i en helhetlig kontekst, og gjennomføre nødvendige
prinsipielle avklaringer. Den videre fremdriften i prosjektet skal
fastsettes av styringsgruppen i etterkant av disse avklaringene.
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5.27 Bortsetting av virksomhet i Forsvaret
Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Realisere betydelige gevinster, og dreie Forsvarets kompetanse mot
Forsvarets kjerneprosesser
Overlate hele eller deler av Forsvarets funksjoner til en eller flere
eksterne leverandører
FD, plan- og økonomiavdelingen
Tre bortsettingsprosjekter skal være startet i løpet av 2002
Gjennomført. 8 prosjekter er satt i gang, 2 har avlagt rapport, 3
avlegger rapport høst 2003, 3 tidlig i 2004. Implementering har
begynt. Store innsparingspotensiale.

5.28 Kompetanseoverføring fra Forsvarsbygg til næringslivet
Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Utvide norsk næringslivs kompetanseaspekter gjennom å
gi næringslivet mulighet til å nyttiggjøre seg Forsvarsbyggs
kjernekompetanse
FB må gis anledning til å stille opp på alle arenaer der kompetansen er
relevant, og næringslivet ønsker det
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være gjennomført innen 2003
Gjennomført. Forsvarsbygg har en utstrakt bransjekontakt som er
gjensidig utviklende. Kompetansen blir brukt i forbindelse med
seminarer, prosjektopplæring og i standardiseringsarbeid i bransjen.

5.29 Forenkle rammeavtalene i Forsvaret

5.29 Forenkle rammeavtalene i Forsvaret

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Redusere antall rammeavtaler og redusere antall konkurranser
som er både fordyrende og forsinkende for så vel næringslivet som
Forsvarsbygg
Forsvaret vil redusere antall rammeavtaler i Forsvaret og produsere
dem i elektronisk format til bruk innenfor E-handel har redusert antall
rammeavtaler. Dette arbeidet vil videreføres. Forsvarsbygg investerer
mye tid på å opparbeide gode relasjoner til leverandører. Det er et mål
å kunne forlenge kontrakter og nyttiggjøre seg dette bedre.
FD, materiell- og infrastrukturavdelingen
Skal være gjennomført innen 2003
Under arbeid (noe forsinket). Antall rammeavtaler er redusert fra ca
700 til 150.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
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Redusere antall rammeavtaler og samle forvaltningen av rammeavtaler
på ett sted
Forsvaret effektiviserer anskaffelse av indirekte materiell gjennom å
opprette en sentral funksjon som inngår og forvalter alle rammeavtaler
for Forsvaret. Denne funksjonen er kalt Forsvarets operasjonssenter
for Rammeavtaler (FRAM) og inngår i et prosjekt om etterforsyning.
Oppretting av FRAM medfører en forenkling for leverandørene ved
at disse har ett organ å forholde seg til for hele Forsvaret. FRAM har
også et visst samarbeid med Forsvarsbygg om gjensidig utnyttelse
av avtalene. FRAM har gjennomgått alle rammeavtaler i Forsvaret og
redusert antallet fra ca 700 til 150. Arbeidet er pågående. Prosjektet
termineres 31. desember 2004, men funksjonen FRAM vil videreføres i
linjen.
FD, avdeling for økonomi og styring
Skal være gjennomført innen 31. desember 2004
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5.30

Effektivisering og forenkling av konkursbobehandlingen

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Konkursrådet ble opprettet i 1994 av Justisdepartementet og har til
formål å være et rådgivende og veiledende organ som skal arbeider for
en effektiv, praktisk og resultatorientert konkursbehandling.
Konkursrådet etablerte våren 2001 en gruppe for å arbeide
med effektivisering og forenkling av konkursbobehandlingen
(rasjonaliseringsgruppen). Prosjektets formål er å rasjonalisere
bobehandlingsrutinene og avlaste bobestyrer slik at det blir mer tid
og ressurser til søking etter eiendeler og dermed i større grad enn
i dag prioritere kreditorenes interesser. En vesentlig del av dagens
rutiner kan forenkles ved endringer i Brønnøysundregistrene. Det er
blant annet ønskelig at kunngjøringer og meddelelser fra bobestyrer
skal kunne skje elektronisk via Brønnøysundregistrenes baser og
internettsider.
JD, sivilavdelingen
Det tas sikte på å legges fram tiltakene for Stortinget i løpet av 2003
Under arbeid.
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5.30

Effektivisering og forenkling av konkursbobehandlingen

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Effektiv, praktisk og resultatorientert konkursbehandling
Konkursrådet (et rådgivende og veiledende organ for JD) etablerte
våren 2001 en gruppe for å arbeide med effektivisering og forenkling
av konkursbobehandlingen (rasjonaliseringsgruppen). Prosjektets
formål er å rasjonalisere bobehandlingsrutinene og avlaste bobestyrer
slik at det blir mer tid og ressurser til søking etter eiendeler og
dermed i større grad enn i dag prioritere kreditorenes interesser.
En vesentlig del av dagens rutiner kan forenkles ved endringer i
Brønnøysundregistrene. Det er blant annet ønskelig at kunngjøringer
og meddelelser fra bobestyrer skal kunne skje elektronisk via
Brønnøysundregistrenes baser og internettsider.
JD, sivilavdelingen
Det tas sikte på å legges fram tiltakene for Stortinget i løpet av 2003

5.31 Styrking av lokaldemokratiet på landbruksområdet

5.31 Styrking av lokaldemokratiet på landbruksområdet

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

En større nærhet mellom avgjørende myndighet og den enkelte
bruker og det lokale næringsliv.
Kommunene skal i større grad gis myndighet og ansvar for
gjennomføring av landbrukspolitikken. Oppgaver knyttet til de
juridiske og økonomiske virkemidlene overføres fra fylkesmannen til
kommunene.
LD, administrasjons- og økonomiavdelingen
Overføringen vil skje fra 1. januar 2004
Under arbeid.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

En større nærhet mellom avgjørende myndighet og den enkelte
bruker og det lokale næringsliv
Kommunene skal i større grad gis myndighet og ansvar for
gjennomføring av landbrukspolitikken. Oppgaver knyttet til de
juridiske og økonomiske virkemidlene overføres fra fylkesmannen og
fylkeslandbruksstyrene til kommunene
LD, administrasjons- og økonomiavdelingen
Overføringen skal skje fra 1. januar 2004

5.32 Enklere virkemidler over jordbruksavtalen

5.32 Enklere virkemidler over jordbruksavtalen

Mål:
Beskrivelse:

Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Styrke bondens rolle som selvstendig næringsdrivende.
Forenkling av de økonomiske virkemidlene er et prioritert
arbeidsområde. Det arbeides for å redusere antall ordninger og å gjøre
ordningene enklere å forvalte.
LD, landbrukspolitisk avdeling
Forenklingsarbeidet tas opp ved de årlige jordbruksforhandlingene
Under arbeid – er en løpende prosess.

Ansvar:
Tidsplan:

Styrke bondens rolle som selvstendig næringsdrivende.
Forenkling av de økonomiske virkemidlene er et prioritert
arbeidsområde. Det arbeides for å redusere antall ordninger og å gjøre
ordningene enklere å forvalte.
LD, landbrukspolitisk avdeling
Forenklingsarbeidet tas opp ved de årlige jordbruksforhandlingene
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5.33 Tilrettelegge for mindre næringsmiddelbedrifter
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Legge til rette for utvikling av mindre næringsmiddelbedrifter
På oppdrag fra LD har SND innenfor verdiskapingsprogrammet for
matproduksjon igangsatt arbeid med å utforme en handlingsplan for
mindre næringsmiddelbedrifter. Målet med handlingsplanen er å:
- identifisere hindringer og flaskehalser som bidrar til å hindre
oppstart og drift av mindre næringsmiddelbedrifter.
- utvikle samarbeidskonstellasjoner mellom offentlige instanser og
mindre næringsmiddelbedrifter som vil tilrettelegge for
bedriftsetablering.
Rammen for arbeidet er foreslått avgrenset til å omfatte det
offentlige ansvarsområde; landbrukspolitiske virkemidler,
næringsmiddelregelverk og offentlig skjemavelde som er spesifikk for
denne næringen.
LD, landbrukspolitisk avdeling og avdeling for matproduksjon og
helse/SND
Handlingsplanen er planlagt ferdigstilt i februar 2003
Gjennomført. Arbeidet med gjennomføring av planen er i gang.

5.34 Gårdskart på Internett

5.34 Gårdskart på Internett

Mål:

Mål:

Beskrivelse:.

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Gi forvaltning og næringsutøvere enkel tilgang på oppdatert
eiendomsvis arealressursinformasjon
Et oppdatert kartgrunnlag gir grunnlag for bedre forvaltning av
arealene og bedre grunnlag for utbetaling av arealtilskudd. Digitale
kart vil på noe sikt få økt bruksomfang innen jord- og skogbruk (som
f.eks. presisjonsgjødsling og overvåking av avlingene i jordbruk og
styring av hogstmaskiner og transportplanlegging i skogbruket).
Enklere tilgang til kart vil stimulere til dette.
Prosjektet forutsetter nært samarbeid med Statens
landbruksforvaltning, og Statens kartverk og kommunene for tilgang
på oppdatert eiendomsinformasjon.
LD, avdeling for skog og ressurspolitikk
Demoversjon av gårdskart på Internett skal være klar i oktober 2002.
Operativ versjon klar i oktober 2003
Under arbeid (forsinket).

Beskrivelse:.

Ansvar:
Tidsplan:

Gi forvaltning og næringsutøvere enkel tilgang på oppdatert
eiendomsvis arealressursinformasjon
Et oppdatert kartgrunnlag gir grunnlag for bedre forvaltning av
arealene og bedre grunnlag for utbetaling av arealtilskudd. Digitale
kart vil på noe sikt få økt bruksomfang innen jord- og skogbruk (som
f.eks. presisjonsgjødsling og overvåking av avlingene i jordbruk og
styring av hogstmaskiner og transportplanlegging i skogbruket).
Enklere tilgang til kart vil stimulere til dette.
Prosjektet forutsetter nært samarbeid med Statens
landbruksforvaltning, og Statens kartverk og kommunene for tilgang
på oppdatert eiendomsinformasjon.
LD, avdeling for skog og ressurspolitikk
Gårdskart på nett åpnes for testing av et utvalg offentlige etater i
januar 2004. Forventer full lansering i mars 2004.

5.35 Beiteinformasjon på Internett

5.35 Beiteinformasjon på Internett

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
66

Gi forvaltning og næringsutøvere enkel og oversiktlig tilgang til
informasjon om beiteområder, antall dyr på beite, type dyr på beite og
tapsprosent.
Informasjon som før var i tabeller blir nå tilgjengeliggjort på

Beskrivelse:

Gi forvaltning og næringsutøvere enkel og oversiktlig tilgang til
informasjon om beiteområder, antall dyr på beite, type dyr på beite og
tapsprosent.
Informasjon som før var i tabeller blir nå tilgjengeliggjort på
lettforståelig form på et kart på Internett. Ved å kombinere disse data
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

lettforståelig form på et kart på Internett. Ved å kombinere disse data
med data fra rovviltbasen til Direktoratet for naturforvaltning vil en få
nyttig informasjon i forbindelse med håndtering av konflikter beite/
rovdyr.
LD, avdeling for matproduksjon og helse/NIJOS
Prototype klar oktober 2002. Kombinasjon med rovviltdatabasen til
DN klar 1. halvår 2003
Under arbeid (forsinket).
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Ansvar:
Tidsplan:

med data fra rovviltbasen til Direktoratet for naturforvaltning vil en få
nyttig informasjon i forbindelse med håndtering av konflikter beite/
rovdyr. Beiteinformasjonsapplikasjonen ligger på Internett
LD, avdeling for matproduksjon og helse/NIJOS
Kontakt mot rovviltdatabasen skal etter planen være klar innen
beitesesongen 2004 (mai)

5.36 Skogstatistikk på Internett
Mål:
Beskrivelse:
Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gi forvaltning og næringsutøvere enkel og oversiktlig tilgang på
statistikk for tilstand og utvikling av Norges skoger.
Statistikk fra Landsskogtakseringen fra 1917 frem til i dag vil bli gjort
tilgjengelig på Internett.
LD; avdeling for skog og ressurspolitikk
Ferdig 1. kvartal 2003
Gjennomført.

5.37 Jordsmonninformasjon på Internett
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Gi forvaltning og næringsutøvere et bedre verktøy for planlegging og
forvaltning.
Kart som viser jordsmonnets potensiale for dyrking av forskjellige
vekster samt områder som er utsatt for erosjon skal gjøres tilgjengelig
på Internett. Kartene er nyttige for bøndenes gjødselsplanlegging
og for miljøplaner. Forvaltningen bruker jordsmonnkart bl.a. ved
forvaltning av tilskudd til endra jordbearbeiding og ande miljøtiltak.
Jordsmonnkartene bør kombineres med tiltaket ”Gårdskart på
Internett” i neste fase.
LD, avdeling for skog og ressurspolitikk
Ferdig 1. halvår 2003
Gjennomført (noe forsinket).

5.38 En kunnskapsbasert forvaltning om biologisk mangfold

5.38 Nytt forvaltningssystem for biologisk mangfold

Mål:

Mål:

En kunnskapsbasert forvaltning som foreslått i St.meld. 42 om
biologisk mangfold som har følgende prioriterte innsatsområder:
- Nasjonalt program for kartlegging og overvåkning
- Samordning av juridiske og økonomiske virkemidler
- Informasjon, forskning og kompetanse
Det nye forvaltningssystemet vil bl.a. bidra til
- vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold
- forenkling og effektivisering av offentlig forvaltning

En kunnskapsbasert forvaltning (jf. St.meld. nr 42 om biologisk
mangfold) som bidrar til
- vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold
- forenkling og effektivisering av offentlig forvaltning
- økt kostnadseffektivitet i samfunnsplanleggingen
- økt forutsigbarhet i realforvaltningen
Hovedinnsatsområdene er:
- Nasjonalt program for kartlegging og overvåkning
- Samordning av juridiske og økonomiske virkemidler
67
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Status:

!

- økt kostnadseffektivitet i samfunnsplanleggingen
- økt forutsigbarhet i realforvaltningen
I dag opplever næringslivet ofte at miljøverninteresser kommer seint
inn i planprosessen og gjør den unødvendig dyr og tidkrevende.
Flere grep gjøres nå slik at tiltakshaver lettere kan tilpasse hensyn til
biologisk mangfold allerede i starten av en planprosess og unngå
forsinkelser og ekstrakostnader. Bl.a. gjennomgås økonomiske og
juridiske virkemidler for å sikre bedre vern og bærekraftig utvikling
av biologisk mangfold. Stedfesting av informasjon om truede arter
og områder med stor verdi for biologisk mangfold er ett annet av
tiltakene som skal prioriteres. Tiltakene vil legge til rette for en mer
forutsigbar arealforvaltning.
MD, avdeling for naturforvaltning
- Samordning av juridiske virkemidler: Planlovutvalget (plan- og
bygningsloven) skal avgi sin innstilling innen oktober 2002, og
Biomangfoldutvalget sin innstilling innen oktober 2003.
- Samordning av økonomiske virkemidler: Finansdepartementet
med berørte departementer skal legge frem eventuelle forslag til
gjennomføring innen 2003.
- Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk
mangfold, herunder etablering av artdatabank: artdatabank skal være
etablert og i drift innen 2003, samordnet opplegg for kartlegging og
overvåking av biologisk mangfold, med databaser tilgjengelige for
forvaltningen innen 2003, tilsvarende for marine områder innen 2005
Under arbeid (noe forsinket). Planlovutvalgets innstilling ble lagt fram
i mai 2003. Miljøinformasjonsloven ble vedtatt i mai 2003 (ot.prp. nr.
116 (2002-2003)).
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

- Informasjon, forskning og kompetanse
Vi ser i dag at miljøverninteresser ofte kommer seint inn i
planprosessen. Dette bidrar til å gjøre den unødvendig dyr og
tidkrevende. Det er satt i gang flere tiltak slik at tiltakshaver lettere skal
kunne tilpasse hensyn til biologisk mangfold allerede i starten av en
planprosess. Bl.a. gjennomgås økonomiske og juridiske virkemidler.
Stedfesting av informasjon om truede arter og områder med stor
verdi for biologisk mangfold vil legge til rette for en mer forutsigbar
arealforvaltning
MD, avdeling for naturforvaltning
Samordning av juridiske virkemidler:
Biomangfoldutvalget legger fram sin utredning 1. juni 1004. Mandatet
er utvidet mht. erstatning for vern, og to nye medlemmer er oppnevnt
i den anledning
Samordning av økonomiske virkemidler:
Finansdepartementet skal i samråd med berørte departementer legge
frem eventuelle forslag til gjennomføring innen 2004
Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk
mangfold:
Rapporten ”Nasjonalt program for kartlegging og overvåking”
ble ferdigstilt 6. juni 2003. Et utvalg med representanter fra
departementene, frivillige organisasjoner og Forskningsrådet
styrer arbeidet. Programmet vil være gjennomført i 2007, forutsatt
tilstrekkelig finansiering. En artsdatabank vil bli etablert høsten 2003
Informasjon og forskning: Det arbeides med en informasjonsstrategi
med følgende mål: 1) å kommunisere og forenkle budskapet om
innholdet i biologisk mangfold, 2) hvordan departementene kan
gi enhetlig informasjon om forvaltningssystemet i sitt system 3) å
kommunisere budskapet om praktisering av forvaltningssystemet ut til
samfunnet. Det arbeides med å etablere et ”Åpent forskningsforum” i
samarbeid med relevante departementer og Norges Forskningsråd.

5.39 Kulturminner og kulturmiljøer for næringslivet

5.39 Kulturminner og kulturmiljøer for næringslivet

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
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Mer bevisst bruk av kulturminner og kulturmiljøer fra næringslivets
side, basert på et nært samarbeid mellom eiere, næringsliv, kommuner,
frivillige og regionale myndigheter.
Kulturminneutvalgets NOU 2002:1 (Fortid former framtid −Utfordringer
i en ny kulturminnepolitikk) ble overlevert før jul 2001. Utredningen tar
opp bl.a. kulturminners og kulturmiljøers betydning for opplevelse,
utvikling og verdiskaping, og regelverket på kulturminnefeltet som
har berøringsflater mot utbyggere og andre deler av næringslivet. Med
bakgrunn i NOU-arbeidet, forvaltningspraksis og erfaringsutveksling
med sentrale samarbeidsaktører er det på dette feltet kommet fram
problemstillingen det knytter seg store utfordringer til. Avklaringene

Beskrivelse:

Mer bevisst bruk av kulturminner og kulturmiljøer fra næringslivets
side, basert på et nært samarbeid mellom eiere, næringsliv, kommuner,
frivillige og regionale myndigheter.
Kulturminneutvalgets NOU 2002:1 (Fortid former framtid −Utfordringer
i en ny kulturminnepolitikk) ble overlevert før jul 2001. Utredningen tar
opp bl.a. kulturminners og kulturmiljøers betydning for opplevelse,
utvikling og verdiskaping, og regelverket på kulturminnefeltet som
har berøringsflater mot utbyggere og andre deler av næringslivet. Med
bakgrunn i NOU-arbeidet, forvaltningspraksis og erfaringsutveksling
med sentrale samarbeidsaktører er det på dette feltet kommet fram
problemstillingen det knytter seg store utfordringer til. Avklaringene
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Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

av de mest sentrale problemstillingene og en nærmere konkretisering
av tiltak og endring i virkemiddelbruk vil skje i sluttfasen av arbeidet
med en stortingsmelding.
MD, avdeling for kulturminneforvaltning
Det tas sikte på å følge opp saken i arbeidet med St.meld. våren 2003.
Under arbeid (noe forsinket).
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Ansvar:
Tidsplan:

av de mest sentrale problemstillingene og en nærmere konkretisering
av tiltak og endring i virkemiddelbruk vil skje i sluttfasen av arbeidet
med en stortingsmelding.
MD, avdeling for kulturminneforvaltning
Saken følges opp i stortingsmelding om kulturminnepolitikken som
skal legges fram i løpet av 2003

5.40 Oppfølging av evalueringen av Norges forskningsråd
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Status:

Målet med omorganiseringen er at Forskningsrådet skal bli bedre
tilpasset de ulike brukernes behov. Dette gjelder både i forhold til
vurderingskriterier og arbeidsform.
Regjeringen ønsker å beholde et system med ett forskningsråd,
men det legges opp til store endringer i organisering og styring av
Forskningsrådet. I arbeidet med organisasjonsmodell er det lagt
stor vekt på den kritikken som er kommet fra næringslivet og fra
grunnforskningssiden om at Forskningsrådet ikke differensierer
tilstrekkelig mellom de ulike brukergruppene. Dette gjelder både
i forhold til strategiutforming og virkemiddelbruk. Regjeringen
har derfor foreslått en organisatorisk inndeling basert på funksjon.
Forskningsrådet vil få en egen avdeling for innovasjon og
brukerinitiert forskning.
UFD, forskningsavdelingen
Forslaget til organisasjonsmodell og styringsstruktur for Norges
forskningsråd ble lagt fram for Stortinget i forbindelse med
statsbudsjettet 2003. Fastsetting av vedtekter og oppnevning av nytt
hovedstyre vil skje så raskt som mulig etter Stortingets behandling.
Det tas sikte på iverksetting av endringene i løpet av første halvår
2003.
Arbeidsdelingen mellom Forskningsrådet og de andre delene av det
næringsrettede virkemiddelapparatet vil bli vurdert på bakgrunn av
NHDs gjennomgang av virkemiddelapparatet.
Gjennomført. Den nye organisasjonen var på plass i september.
Forskningsrådet, og ikke minst den nye Divisjon for innovasjon, skal
være en viktig partner for forskning, utvikling og innovasjon for
næringslivet i hele landet. Arbeidsdelingen mellom Forskningsrådet
og de andre delene av det næringsrettede virkemiddelapparatet
ble omtalt i St.prp. nr 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og
nyskapende næringsliv. NHD vil i samarbeid med andre aktører arbeide
videre med å få en mest mulig hensiktsmessig arbeidsdeling mellom
de ulike virkemiddelaktørene.
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5.41 Enklere eksportkredittavtaler for små og mellomstore bedrifter

5.41 Enklere eksportkredittavtaler for små og mellomstore bedrifter

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Å redusere kostnadsnivået for små og mellomstore bedrifter (SMB) ved
opptak av eksportkreditter.
Eksportfinans yter både kommersielle og statlig støttede
eksportkreditter.
Det kreves mye dokumentasjon og juridisk kompetanse for å inngå
avtaler om slike kreditter. En økende del av norske eksportbedrifter
befinner seg i SMB-segmentet, og de har gjennomsnittlig mindre
kontrakter enn store bedrifter.
Eksportfinans har derfor iverksatt et arbeid for å lette og standardisere
dokumentasjonskravene for mindre kontrakter. Dette vil gjøre det
enklere, mindre tidkrevende og billigere for SMB å konkurrere i
internasjonale markeder.
NHD, avdeling for nyskaping og forskning
Arbeidet pågår løpende.
Under arbeid.

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Å redusere kostnadsnivået for små og mellomstore bedrifter (SMB) ved
opptak av eksportkreditter.
Eksportfinans yter både kommersielle og statlig støttede
eksportkreditter.
Det kreves mye dokumentasjon og juridisk kompetanse for å inngå
avtaler om slike kreditter. En økende del av norske eksportbedrifter
befinner seg i SMB-segmentet, og de har gjennomsnittlig mindre
kontrakter enn store bedrifter.
Eksportfinans har derfor iverksatt et arbeid for å lette og standardisere
dokumentasjonskravene for mindre kontrakter. Dette vil gjøre det
enklere, mindre tidkrevende og billigere for SMB å konkurrere i
internasjonale markeder.
NHD, avdeling for nyskaping og forskning
Arbeidet pågår løpende.
Arbeidet pågår på flere sektorer. Standardavtaler har vært
gjennomgått med sikte på nedkorting, forenkling og bedret
forståelighet. Kravene til kontroll av lokal advokat er gjennomgått
og en ny form er etablert som fører til reduserte advokatutgifter.
Opprettet system for å erstatte advokatuttalelser med
gyldighetserklæring fra lokal bank hvor en slik bank er garantist.
Nødvendige prosedyrer for etablering av gyldige avtaler er
gjennomgått særlig i Chile og Portugal, som er viktige markeder særlig
for SMBer innen fiskeoppdrettsutstyr. Hensikten er å søke å finne enkle
fremgangsmåter som kan anvendes i flest mulig fremtidige saker.
GIEK-garantier benyttes i de fleste saker. Samarbeid med GIEK er innledet med sikte på å forenkle de totale krav til dokumentasjon. Dette
arbeidet tillegges stor betydning for den videre fremdrift.

5.42 Modernisering av Justervesenets virksomhet

5.42 Modernisering av Justervesenets virksomhet

Mål:

Mål:

Beskrivelse:
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Modernisering av Justervesenets virksomhet knyttet til den lovpålagte
kontrollen av måleinstrumenter som brukes i kjøp og salg.
Justervesenet skal iverksette et nytt kontrollregime basert på økt
ansvarliggjøring av eiere av måleinstrumenter (de får et større ansvar
for at deres måleinstrumenter er nøyaktige), markedsbasering av
den løpende kontrollen (instrumenteierne vil kjøpe de nødvendige
tjenestene for å innfri kravene til nøyaktighet av private firmaer), og
innføring av risikobasert tilsyn (Justervesenet fører tilsyn med ulike
kategorier av måleinstrumenter ut fra statistisk informasjon om avvik
og konsekvensvurderinger av disse).
En fullstendig iverksettelse er avhengig av lovendringer. Arbeid med
revisjon av lov om mål og vekt av 1946 er igangsatt. En fullstendig

Beskrivelse:

Modernisering av Justervesenets virksomhet knyttet til den lovpålagte
kontrollen av måleinstrumenter som brukes i kjøp og salg.
Justervesenet skal iverksette et nytt kontrollregime basert på økt
ansvarliggjøring av eiere av måleinstrumenter (de får et større ansvar
for at deres måleinstrumenter er nøyaktige), markedsbasering av
den løpende kontrollen (instrumenteierne vil kjøpe de nødvendige
tjenestene for å innfri kravene til nøyaktighet av private firmaer), og
innføring av risikobasert tilsyn (Justervesenet fører tilsyn med ulike
kategorier av måleinstrumenter ut fra statistisk informasjon om avvik
og konsekvensvurderinger av disse).
En fullstendig iverksettelse er avhengig av lovendringer. Arbeid
med revisjon av lov om mål og vekt av 1946 er igangsatt. En
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iverksettelse av hele det nye regimet vil tidligst kunne iverksettes i
2005 når loven er revidert.
NHD, næringsøkonomisk avdeling/Justervesenet
Fra 2003 vil enkelte eiere av måleinstrumenter merke at
kontrollfrekvensen endres. Opplegget vil fullt ut få effekt fra 2005 når
ny lov etter planen er på plass.
Under arbeid.

Ansvar:
Tidsplan:
Status:
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Ansvar:
Tidsplan:

fullstendig iverksettelse av hele det nye regimet vil tidligst kunne
iverksettes i 2005 når loven er revidert. Fra 2003 vil enkelte eiere av
måleinstrumenter merke at kontrollfrekvensen endres.
NHD, næringsøkonomisk avdeling/Justervesenet
Opplegget vil fullt ut få effekt fra 2005 når ny lov etter planen er på
plass.

5.43 Brønnøysundregister-informasjon via elektroniske løsninger

5.43 Brønnøysundregister-informasjon via elektroniske løsninger

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:
Status:

!

Nye elektroniske tjenester fra Brønnøysundregistrene skal etableres og
integreres med forenklede betalingsløsninger.
Løsninger for elektronisk levering av registerinformasjon skal
utvikles både for uthenting av data på enkeltenheter via Internett og
masseleveringer. Det vil bli utviklet løsninger som setter næringslivet
i stand til å integrere informasjon fra registrene i egne systemer.
Elektronisk signatur vil bli tatt i bruk så snart det finnes teknisk/
økonomisk akseptable løsninger for det. Dette vil gi mulighet for
levering av elektronisk signerte dokumenter som kan erstatte
papirutskrifter og attester.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Første milepæl er etablering av web-service fra Enhetsregisteret i løpet
av 2002
Under arbeid (noe forsinket).

Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:

Nye elektroniske tjenester fra Brønnøysundregistrene skal etableres og
integreres med forenklede betalingsløsninger.
Løsninger for elektronisk levering av registerinformasjon skal
utvikles både for uthenting av data på enkeltenheter via Internett og
masseleveringer. Det vil bli utviklet løsninger som setter næringslivet
og offentlige etater i stand til å integrere informasjon fra registrene
i egne systemer. Elektronisk signatur vil gi mulighet for levering av
elektronisk signerte dokumenter som kan erstatte papirutskrifter og
attester.
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart/
Brønnøysundregistrene
Første milepæl er etablering av web-tjeneste fra Enhetsregisteret i
løpet av 2003. Elektronisk signatur vil bli tatt i bruk så snart det finnes
teknisk/økonomisk akseptable løsninger for det.

5.44 Omlegging av NHDs skipsfartsberedskap
Mål:

Beskrivelse:

Tilpasning av NHDs skipsfartsberedskap til dagens risikobilde,
gjeldende planforutsetninger på beredskapsområdet og NHDs nye
policy for krisehåndtering, til opplegg som i større grad er basert på
dagens globaliserte næringsliv. Dette vil innebære et mer fleksibelt
krisehåndteringssystem og mindre behov for regulerende inngrep
i forhold til næringens ”normale” utøvelse og gjennomføring av
transportoppdrag.
NHD arbeider med omlegging av beredskapsplanleggingen for
utenriks skipsfart, fra svært detaljert og planøkonomisk planlegging
som kunne innebære betydelige inngrep i normal virksomhet,
til systemer som større grad bygger på partnerskap mellom
myndighetene og næringslivet. Dette innebærer bl.a. nedbygging av
den gamle, krigsbaserte beredskaps- organisasjonen (NORTRASHIP)
med omfattende forhåndsutskriving av personell og etablering
av et nytt og mer fleksibelt beredskapssystem som i større grad
kan anvendes innenfor det mangeartede risikobildet og endrede
71

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

næringslivet vi i dag står overfor.
NHD, administrasjonsavdelingen
Arbeidet avsluttes i 2003
Gjennomført. Et nytt samarbeids-/beredskapsprogram med basis i
rederinæringen er etablert.

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

5.45 Den regionale industriberedskapsorganisasjon

5.45 Den regionale industriberedskapsorganisasjon

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Avvikling av Den regionale industriberedskapsorganisasjone
n, et statisk og detaljpreget beredskapsopplegg der personell
fra næringslivet disponeres til å inngå i fylkesmennenes
krigstidsorganisasjon/krisehåndteringsstaber, med forutgående
introduksjon/opplæring og deltagelse i øvelser m.v. i fredstid.
NHD skal foreta en gjennomgang av Den regionale industribere
dskapsorganisasjonen, med sikte på avvikling av organisasjonen
ettersom den ikke er tilpasset dagens risikobilde, gjeldende
rammebetingelser på beredskapsområdet og NHDs nye policy for
krisehåndtering. Dette vil innebære nedlegging av et tiltak basert
på den kalde krigens trusselbilde, et opplegg basert på fylkesvise
kontaktmenn hovedsakelig rekruttert fra industrien/næringslivet på
fylkesplan, som i en krigssituasjon ville bli innlemmet i fylkesmannens
krigstidsorganisasjon som industrisjefer i fylket.
NHD, administrasjonsavdelingen
Arbeidet forventes gjennomført i løpet av 2002
Under arbeid (forsinket). Ekstern høring er foretatt, og det tas sikte på
avvikling innen utløpet av 2003.

5.46 Effektivisering av gassforvaltningssystemet
Mål:

Beskrivelse:

72

OED arbeider med en effektivisering og forenkling av gassforvalt
ningssystemet som innebærer et enklere avtaleverk, mer fleksibel
gasstransport og gode insentiver for aktørene til å foreta god
ressursforvaltning.
a) Adgangsregime for gasstransportsystemet
Det er behov for et nytt adgangsregime for gasstransportsystemet
som er egnet for selskapsbasert transport og salg av gass
og som gjennomfører gassmarkedsdirektivets regler for
oppstrømsrørledninger. På denne bakgrunn har departementet
arbeidet med å utforme nye forskriftsbestemmelser om prinsipper for
adgang til rørledningene og for tariffastsettelse.
Delmål:
Departementet viderefører reguleringen av gasstransportsystemet slik
at fortjeneste tas ut på feltene og ikke i transportsystemet. Adgang til
kapasitet vil være basert på behov for transport av gass. For å sikre god

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Avvikling av Den regionale industriberedskaps-organisasjonen,
et statisk og detaljpreget beredskapsopplegg der personell
fra næringslivet disponeres til å inngå i fylkesmennenes
krigstidsorganisasjon/krisehåndteringsstaber, med forutgående
introduksjon/opplæring og deltagelse i øvelser m.v. i fredstid.
NHD har foretatt en gjennomgang av Den regionale industriberedskapsorganisasjonen, med sikte på avvikling av organisasjonen
ettersom den ikke er tilpasset dagens risikobilde, gjeldende
rammebetingelser på beredskapsområdet og NHDs nye policy for
krisehåndtering, og foreslått nedleggelse. Høring er gjennomført.
NHD, administrasjonsavdelingen
Det tas sikte på nedleggelse i løpet av 2003.
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ressursforvaltning, vil transportrettighetene kunne overdras mellom
brukere dersom behovene endres. Departementet vil gi Gassco som
nøytral operatør, myndighet til kapasitetsstyring i transportsystemet.
Tidsplan:
Forskriftsbestemmelsene planlegges inntatt i forskrift til lov om
petroleumsvirksomhet og i en egen forskrift om fastsettelse
av tariffer fastsatt av departementet. Det tas sikte på at de nye
forskriftsbestemmelsene vil tre i kraft 1. januar 2003.

Ansvar:
Status:

b) Eierskap i gasstransportsystemet
Gasstransportrørledninger og -anlegg på norsk kontinentalsokkel er
i dag organisert i en rekke ulike interessentskap med oljeselskaper
og staten som eiere. Den gjensidige avhengigheten mellom de
ulike rørledningene tilsier at rørledningsnettet må opereres som et
helhetlig transportsystem. Dette er ivaretatt gjennom opprettelsen
av Gassco AS. Eierskapet i gasstransportsystemet bør også reflektere
denne enhetlige strukturen. Rettighetshaverne er enige om vilkårene
for etablering av en ny felles eierstruktur for gasstransportsystemet på
norsk kontinentalsokkel. Alle rik- og tørrgassanlegg som i dag brukes
eller snarlig vil bli brukt av andre enn eierne (tredjepartsbruk), vil
omfattes av den nye eierstrukturen.
Delmål:
En helhetlig organisering av gasstransportvirksomheten
også på eiersiden, vil gi positive effekter i drift og utvikling av
transportsystemet.
Tidsplan:
Det tas sikte på å fremme et forslag for Stortinget som gir
departementet nødvendige fullmakter til å gjennomføre den nye
eierstrukturen.
OED, utvinnings- og markedsavdelingen
Gjennomført.
a) Adgangsregime for gasstransportsystemet: Gjennomført, ny forskrift
fra 1. januar 2003
b) Eierskap i gasstransportsystemet: Storfusjonen Gassledd på plass fra
1. januar 2003

5.47 Forenklinger knyttet til konsesjonstildelinger på kontinentalsokkelen

5.47 Forenklinger knyttet til konsesjonstildelinger på kontinentalsokkelen

Mål:

Mål:

Hovedmålgruppen for dette tiltaket er nåværende og framtidige
oljeselskaper/rettighetshavere på norsk sokkel. Disse vil etter
gjennomføringen av tiltaket lettere kunne planlegge sitt arbeid
knyttet til evaluering av arealer innenfor de aktuelle områdene, og til
utforming av søknaden. I tillegg vil forhåndsdefinering av leteområder
innebære redusert arbeidsmengde for offentlige myndigheter som er
involvert i gjennomføringen av konsesjonsrunder.

Hovedmålgruppen for dette tiltaket er nåværende og framtidige
oljeselskaper/rettighetshavere på norsk sokkel. Disse vil etter
gjennomføringen av tiltaket lettere kunne planlegge sitt arbeid
knyttet til evaluering av arealer innenfor de aktuelle områdene, og til
utforming av søknaden. I tillegg vil forhåndsdefinering av leteområder
innebære redusert arbeidsmengde for offentlige myndigheter som er
involvert i gjennomføringen av konsesjonsrunder.
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

Departementet la i St.meld. nr. 38 (2001-2002) frem forslag som
har som formål å forenkle og effektivisere konsesjonstildelingene i
modne områder på norsk kontinentalsokkel. En vil med dette legge
forholdene bedre til rette for å påvise, bygge ut og produsere små
olje- og gassfelt på norsk sokkel. Dette vil bli gjort ved å videreutvikle
dagens ”Nordsjøtildelinger” til et effektivt virkemiddel for tidsriktig
tildeling av nytt leteareal i modne områder nær eksisterende
installasjoner som har ledig kapasitet.
OED, utvinnings- og markedsavdelingen
Opplegget vil bli gjennomført fra og med 2003
Under arbeid.
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Departementet la i St.meld. nr. 38 (2001-2002) frem forslag som
har som formål å forenkle og effektivisere konsesjonstildelingene i
modne områder på norsk kontinentalsokkel. En vil med dette legge
forholdene bedre til rette for å påvise, bygge ut og produsere små
olje- og gassfelt på norsk sokkel. Dette vil bli gjort ved å videreutvikle
dagens ”Nordsjøtildelinger” til et effektivt virkemiddel for tidsriktig
tildeling av nytt leteareal i modne områder nær eksisterende
installasjoner som har ledig kapasitet.
OED, utvinnings- og markedsavdelingen
Opplegget skal gjennomføres i løpet av 2003

5.48 Bedre søknadsinformasjon fra SND

5.48 Bedre søknadsinformasjon fra SND

Mål:

Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:
Status:

!

Klarere retningslinjer og differensierte søknadsskjema for å få inn mer
relevante prosjekter
SND har et betydelig antall virkemidler. Det er utarbeidet en guide
som forteller kundene hvilke søknadsopplysninger som kan være
relevante. Imidlertid varierer dette fra virkemiddel til virkemiddel. For å
få inn mer relevante søknader og ikke belaste kunder med å bruke tid
på ikke-relevante prosjekter, vil det på SNDs hjemmesider bli publisert
tydeligere retningslinjer samtidig som en i større grad vil ”skreddersy”
søknadsskjemaene for det enkelte virkemiddelet. Dette vil gjøre
det mulig for SND å behandle søknadene raskere og det vil også bli
tydeligere for kundene hvilke typer prosjekter som er prioritert. Det er
lagt til grunn at søknadsskjemaet skal være et tilbud til bedriftene.
NHD, avdeling for nyskaping og forskning/SND
Skal gjennomføres innen 31. mars 2003
Under arbeid (forsinket). SND har utviklet tjenesten ”Test din ide”
hvor gründere og bedrifter kan sende inn sin ide kortfattet pr. e-post

Beskrivelse:

(testdinide@snd.no) og i løpet av 24 timer (man-tors) få en foreløpig
tilbakemelding. SND har utarbeidet hjelpeverktøy som forretningsplan o.l.

Ansvar:
Tidsplan:

Tydeliggjøre og forenkle søknadsprosessen overfor nye og nåværende
kunder. Klarere retningslinjer og differensierte søknadsskjema for å få
inn mer relevante prosjekter
SND har et betydelig antall virkemidler. Det er utarbeidet en guide som
forteller kundene hvilke søknadsopplysninger som kan være relevante.
Imidlertid varierer dette fra virkemiddel til virkemiddel. For å få inn
mer relevante søknader og ikke belaste kunder med å bruke tid på
ikke-relevante prosjekter, vil det på SNDs hjemmesider bli publisert
tydeligere retningslinjer samtidig som en i større grad vil ”skreddersy”
søknadsskjemaene for det enkelte virkemiddelet. Dette vil gjøre
det mulig for SND å behandle søknadene raskere og det vil også bli
tydeligere for kundene hvilke typer prosjekter som er prioritert. Det er
lagt til grunn at søknadsskjemaet skal være et tilbud til bedriftene.
I første omgeng er tjenesten ”Test din ide” utviklet, der gründere og
bedrifter kan sende inn sin ide kortfattet pr. e-post(testdinide@snd.no)
og i løpet av 24 timer (man-tors) få en foreløpig tilbakemelding.
I tilknytning til dette har SND utarbeidet hjelpeverktøy som
forretningsplan ol. Et forprosjekt for overgang til elektronisk
søknadsbehandling er igangsatt.
NHD, avdeling for nyskaping og forskning/SND
Er utsatt i påvente av det nye virkemiddelselskapet (etableres fra 1.
januar 2004).

5.49 Forvaltningsreform på barnevernsområdet
Mål:
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Den såkalte forvaltningsreformen, som innebærer at staten fra 1.
januar 2004 skal overta fylkekommunens oppgaver på barnevernog familievern-området, vil medføre en forenkling og bedre
tilrettelegging av administrative ordninger og offentlige tjenester, jf
ot.prp. nr 9 (2002-2003). Reformen fører blant annet til færre offentlige
etater for de private institusjonene å forholde seg til.
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Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Reformen innebærer at staten skal overta fylkeskommunenes
oppgaver på barnevern- og familievernområdet, hvoretter 19
fylkeskommunale administrasjoner vil bli tatt opp i fem statlige
regioner
BFD, Barne- og ungdomsavdelingen
Reformen skal tre i kraft fra 1. januar 2004

5.50 Landbruk Pluss
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Målet med prosjektet er blant annet å medvirke til levende
bygder med gode bo- og livsvilkår og med rom for fritidsbruk
og deltidsbosetting, skape en kultur for næringsutvikling og
markedsorientering samt medvirke til demokratisering og overføring
av oppgaver til lokalt og regionalt nivå. Prosjektet skal rette seg mot
enkeltindividene og legge til rette for næringsutvikling og gründere.
Landbruk Pluss er en politisk satsing som skal legge til rette for
utvikling av ny næringsaktivitet og attraktive bosteder i bygdene
parallelt med strukturendringene i landbruket. Satsingen omfatter
både økonomiske virkemidler og en målrettet eiendoms- og ressursforvaltningspolitikk.
LD
Fase en av Landbruk Pluss avsluttes ved utgangen av 2003 gjennom
en egen tilbakemelding til regjeringen om den videre framdriften i
prosjektet.

5.51 Forenkling av de økonomiske virkemidlene over reindriftsavtalen
Mål:

Beskrivelse:

Ansvarlig:

Målsettingen med omleggingen er å få en økt produksjon og
verdi-skaping i næringen og dermed på sikt en større økonomisk
bærekraft. Videre er det et mål å få til et mer forenklet og effektivt
tilskuddssystem
Ved forhandlingene for avtaleåret 2002/2003 ble partene enige om å
gi Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i oppdrag å
gjennomgå ordningene med tilskudd til driftsenheter og tamreinlag.
Gjennomgangen skulle ta sikte på å foreslå omlegginger som gjør at
ordningene i større grad stimulerer til en reindrift som har markedsrettet produksjon og verdiskaping som mål. Rapporten ”Reindrift
– nye virkemidler, økt verdiskaping” ble overlevert partene i november
2002. Reindriftsavtalen 2003/2004 er basert i vesentlig grad på
anbefalingene fra NILF og innebærer at tilskuddene til driftsenheter
og tamreinlag legges vesentlig om – fra ordninger som i stor grad
har vært faste beløp per driftsenheter til ordninger som premierer
produksjon og verdiskaping
LD, Landbrukspolitisk avdeling
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Tidsplan:

Arbeidet med forenklinger av de økonomiske virkemidlene over
reindriftsavtalen vil skje ved de årlige forhandlingene

5.52 Bedre utnyttelse av grunndata i offentlig eie
Mål:

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Data i offentlig eie, herunder geografisk informasjon, meteorologiske
data osv. inngår i stadig større grad som et viktig ledd i produksjonen
av nye tjenester. Formålet med prosjektet er å avklare offentlig
sektors politikk vedrørende tilgang til og prising av informasjon
som utleveres enkeltpersoner eller næringsliv, samt informasjon
som utveksles mellom offentlige organer. Målet er bl. a. å oppnå
samfunnsøkonomisk riktige priser og på den måte legge til rette for
økt verdiskaping og bedre offentlige tjenester.
Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal gi tilrådinger om hvordan
kommende EU-direktiv om anvendelse og kommersiell utnyttelse av
den offentlige sektors dokumenter raskt kan implementeres på best
mulig måte. Innenfor dette formålet skal arbeidsgruppen:
• legge til rette for en avklart og forutsigbar rollefordeling mellom
det offentlige og private når det gjelder forvaltning av offentlige
data, deriblant å medvirke til like konkurransevilkår for private
aktører.
• foreslå på hvilken måte det foreslåtte EU-direktivet kan
implementeres i norsk rett
• foreslå andre relevante områder som bør reguleres, herunder
hvordan prisingspolitikken bør være for informasjon som
utveksles mellom offentlige organer
• ta opp forholdet til relevant lovverk, deriblant offentlighetsloven,
forvaltningsloven, åndsverksloven, personopplysningsloven,
sikkerhetsloven, osv.
• ta opp forholdet til relevant særlovgivning
• avklare de økonomiske og administrative konsekvensene av det
foreslåtte EU-direktivet og eventuelle andre forslag
• avklare forholdet mellom prispolitikk og fiskalavgifter der det er
relevant
• fokusere på formidling og videreforedling av data
AAD/NHD. Arbeidsgruppen består av AAD (leder), NHD, FIN, JD, UFD
og LD.
Utredningen skal foreligge til 1. mai 2004

5.53 Geologisk informasjon på Internett
Mål:
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Gi næringsliv og forvaltning enklere tilgang til geologisk informasjon

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Digitalisering av analoge data og tilrettelegging av geologiske
datasett for presentasjon og nedlasting fra Internett. De viktigste
temaene er:
- Regional oversikt over berggrunnen
- Regional oversikt over løsmassene
- Økonomisk interessante mineralressurser (grus-, pukk-,
naturstein-, industrimineral- og malmforekomster)
- Skred og skredfare (historiske skred, skredrisiko kvikkleire og
faresoner for snø- og steinskred)
- Grunnvann
- Rapporter og publikasjoner om norsk geologi (referanser og
sammendrag)
Pr 2003 foreligger pilotversjoner på Internett for de viktigste temaene.
NHD/Norges geologiske undersøkelse
Alle relevante geologiske datasett skal være tilgjengelig over Internett
i løpet av 2005

5.54 Nye måleinstrumenter
Mål:
Beskrivelse:

Ansvar:
Tidsplan:

Forenkle prosessen ved godkjenning av nye måleinstrumenter
For de fleste måleinstrumentene hvor det settes krav når de benyttes
for kjøp og salg, må leverandøren ha nasjonale godkjenninger i
de enkelte land. Gjennom et lengre arbeid i EU-kommisjonen er
det nå utarbeidet et forslag til et nytt direktiv som omfatter i alt
vesentlig de måle-instrumenter som er aktuelle for lovregulering i
Norge. Dette direktivet forventes vedtatt i 2003 og vil da medføre
at en typegodkjenning i et EØS-land vil ha gyldighet i hele EØSområdet. Dette vil både forenkle prosessen for leverandørene og
dessuten redusere kostnadene for brukerne. En rask implementering
av dette direktivet i norsk lovverk, vil være positivt både for norske
leverandører og for norske brukere.
NHD/Justervesenet
Forutsatt at direktivet vedtas i 2003, vil deler kunne implementeres i
2004 med en full implementering i 2005

5.55 Skatteattest på étt sted
Mål:
Beskrivelse:

Gjøre rutinene for utstedelse av skatteattest enklere
Det har vært et ønske fra næringslivet at rutinene for utstedelse av
skatteattest blir enklere. Skattedirektoratet er nå i ferd med å se på
dette, og vurderer en rutine der den som ønsker skatteattest kan
henvende seg til ett organ. Det legges opp til at den næringsdrivende
skal kunne velge om han vil kontakte enten skatteoppkreverkontoret
eller skattefogdkontoret som vil ta hånd om den videre fordeling av
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Ansvar:
Tidsplan:

saken. Det vil også etter denne endringen bli utstedt en attest fra
hvert kontor, men den næringsdrivende vil få bedre service.
FIN, skattelovavdelingen
Den nye rutinen skal være etablert innen årsskiftet 2003/2004.

5.56 Oppfølging av OECD-rapportens tilråding om en helhetlig reguleringsog styringspolitikk
Mål:
Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:

Vurdere hensiktsmessigheten av en overordnet regulerings- og
styringspolitikk
OECD har påpekt i en gjennomgang av reguleringspolitikken i
Norge at det er behov for en bedre koordinering og styring, både
for å sikre bedre konsistens i tilnærmingen mellom sektorer, og for
å unngå at reguleringer på ett område får utilsiktede virkninger på
andre områder. Det er behov for å vurdere OECDs forslag nærmere
i lys av norske erfaringer og forvaltnngspraksis. Regjeringen
har nedsett en tverrdepartemental arbeidsgruppe som skal
vurdere hensiktsmessigheten av en overordnet regulerings- og
styringspolitikk. Gruppen skal også vurdere OECD sin tilråding om mer
bevisst bruk av alternativ til reguleringer. Deltakarere i gruppa er AAD,
FIN, JD, KRD, NHD og SMK som observatør.
AAD, avdeling for statlig forvaltning
Arbeidsgruppen skal være ferdig med arbeidet innen utgangen av
2003

5.57 Utvikling av næringslivskompetansen i forvaltningen
Mål:
Beskrivelse:

Ansvarlig:
Tidsplan:
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Bedre kunnskapene om næringslivet i offentlig forvaltning
Gi tilsatte i forvaltningen førstehåndskunnskap om bedriftenes
hverdag og belastning ved administrative oppgaver og
skape gjensidig forståelse mellom næringsliv og forvaltning.
Næringsorganisasjonene vil bistå med å finne aktuelle bedrifter.
Tilsatte i SSB vil også delta i utplasseringen.
Erfaringer fra tilsvarende ordning i Storbritannia skal vurderes
NHD, avdeling for næringsregulering og skipsfart
Ordningen gjennomføres vinteren 2003-2004, og skal deretter
vurderes

- Rapport 2002 -

- Tiltak 2003 -

Et enklere Norge
Dette heftet er et vedlegg til Tilstandsrapport 2003 (K-0671 N). Denne kan leses
på www.nhd.no/forenkling, eller bestilles hos NHD.
Hoveddokumentet, Regjeringens handlingsplan for Et enklere Norge: Forenkling
og tilrettelegging for næringslivet 2002 (K-0659 B) kan leses på nettsidene, eller
bestilles fra NHD. Planen finnes også på engelsk.
Nærings- og handelsdepartementet vil gjerne ta imot synspunkt,
forslag eller andre innspill til forenklingsarbeidet. E-post kan sendes til
forenkling@nhd.dep.no
Nærings- og handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
0030 Oslo
Telefon 22 24 66 73
E-post: forenkling@nhd.dep.no
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