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Styringsgruppen:



Regelverksforvaltning

• Formål og behovsanalyse

• Utredning av alternativer og konsekvenser

• Regelverksutforming/revisjon

• Implementering og overvåkning

• Tilsyn, kontroll og sanksjonering

• Etterlevelse og effekter

• Evaluering av samlede virkninger

OECD Policy cycle



Self-regulation

Enforced self-regulation

Outcome-oriented regulation 

Purpose-based regulation

Principles-based regulation

“Funksjonsbaserte” regler

Co-regulation

Process-based regulation

Management-based regulation

Meta-regulation



Dagens
program:

09.15–09.25 - Åpning, velkommen og kort introduksjon

09.25–09.45 - Reguleringers virkemåte. Hva skjer på veien fra regel til resultat i et fleksibelt og 
desentralisert reguleringssystem? .

Jon Christian F. Nordrum, 1.amanuensis ved Universitetet I Oslo, Juridisk fakultet

09.45–10.05 - Hvordan bør regelverk utformes for å nå målene på en effektiv måte? Særlig om 
funksjonsbaserte regler.

Inger Riis-Johannessen, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, 
Lovavdelingen

10.05–10.20 - Pause

10.20–10.40 - Utfordringer ved etterlevelse og håndheving av funksjonsbaserte regler (og 
rettslige standarder), med eksempler fra bl.a. helseforvaltningen.

Anders Haugland, juridisk direktør i Helsetilsynet

10.40–11.00 -Henvisning til standarder i norsk regelverk. Praksis, rammer og muligheter.  

Dag Aarnes, direktør i Regelrådet

11.00–11.30 - Lunsj

11.30-12.00 - Panel – spørsmål og diskusjon

Kristine Langkaas, leder for Juridisk stab 
i  Politidirektoratet leder diskusjonen



• Det ser ut til at det norske reguleringssystemet evner å gi forvaltningen handlingsrom og 
fleksibilitet til å forvalte reguleringene på en effektiv måte, samtidig som 
reguleringsadressatene gis tilstrekkelig forutsigbarhet og stabilitet.

• Reguleringer er et komplekst system som utvikler seg gradvis som følge av planlagte og 
ikke-planlagte hendelser (…). 

• ..det kan være gode grunner for en skrittvis tilnærming der man ut fra overordnede 
rammer tilpasser reguleringene i møte med erfaring og der oppmerksomheten rettes i 
større grad mot systemets virkemåte, enn mot systemets virkninger. 

• En slik fleksibel og desentralisert reguleringsmåte samsvarer godt med flere teoretiske 
bidrag om håndtering av kompleksitet. Store og detaljerte beslutninger er skjøre for 
uriktige forutsetninger i kunnskapsgrunnlaget, og endringer i den virkelighet man ønsker å 
påvirke og endringer i politiske målsettinger.

• Rettsvitenskapen bør også ta et ansvar for å tette gapene mellom behandlingen av 
regulering i ulike fag og mellom teori og praksis. Det er behov for å forske på norske 
reguleringer og reguleringssystemer.

• … hva som er den beste praksisen for et reguleringssystem, beror på særegenhetene ved 
det samfunn reguleringssystemet skal virke innenfor. 
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