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Høringsnotat – ny forskrift til lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og 

havbruksnæringen 

 

1. Innledning 

 

Lov om endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen 

(forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) ble vedtatt i Stortinget 

19.04.18, og lovendringene trer i kraft 01.01.19. Den viktigste endringen i loven er at Fiskeri- 

og havbruksnæringens forskningsfond omdannes til et statlige heleid aksjeselskap – Fiskeri- 

og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS). 

 

I den forbindelse må eksisterende forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og 

havbruksnæringen, som er hjemlet i loven, oppdateres. 

 

Fordi det er aktuelt å endre  flere paragrafer i eksisterende forskrift, er det laget utkast til ny 

forskrift. Forskriften fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring utkast til ny forskrift om avgift 

til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Nedenfor er de foreslåtte endringene 

i forskriften nærmere kommentert. Forskriftsutkastet er vedlagt. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet vil fastsette vedtekter for det nye aksjeselskapet, som  

blant annet vil angi selskapets formål, aksjekapital og styrets størrelse. Det vil bli fastslått i 

vedtektene at selskapet ikke skal ha økonomisk utbytte som formål, og at det ikke skal 

utbetales utbytte fra selskapet. All inntekt skal benyttes til forsknings- og utviklingsformål og 

til forvaltning og administrasjon av selskapet.  

 

2. Forskriftsendringer 

 

§ 1. Avgift 

Tilsvarer § 5. Avgift i eksisterende forskrift. Det foreslås noen mindre språklige endringer, i 

tillegg til at paragrafen er flyttet foran i forskriften. Avgiftssatsen ligger fast. 

 

§ 2. Forvaltning av avgiftsmidlene 

Erstatter tidligere § 3. Styrets oppgaver. Forskriften er oppdatert mht. at avgiftsmidlene nå vil 

forvaltes av et statlig heleid aksjeselskap. Det er foretatt noen endringer i beskrivelsen av 

oppgavene, men disse er i hovedtrekk som før. Det er tatt inn en formulering om at kriterier 

og rutiner for tildeling av midler skal være allment tilgjengelige. Deler av eksisterende § 3 er 

flyttet over i ny paragraf § 3.  Anvendelse av midlene. 

 

§ 3. Anvendelse av midlene 

Deler av eksisterende § 3  er ivareatt i denne paragrafen, som også i hovedsak dekker det 

som står i tidligere § 4. Det er i tillegg tatt inn en føring om at midlene FHF disponerer som 

hovedregel skal tildeles etter konkurranse, og at forskningsprosjekter finansiert av selskapet 

skal følge anerkjente forskningsetiske normer. 
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§ 4. Klage 

Tilsvarer tidligere § 8. Klage, og har bortsett fra oppdatering av departementsnavnet samme 

ordlyd som tidligere. 

 

§ 5. Behandling av personopplysninger 

Dette er en ny paragraf som skal regulere FHFs behandling av personopplysninger, jf. krav i 

den nye personvernforordningen (GDPR). 

 

§ 6. Oppløsning 

Det er foretatt noen språklige endringer i forhold til tidligere § 9. Oppløsning. 

 

Tidligere § 6. Opplysningsplikt er tatt ut, da opplysningsplikten anses å være tilstrekkelig 

regulert av lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 4. 

Opplysningsplikt. 

 

Tidligere § 7. Revisjon og regnskap tatt ut, da disse forholdene anses å reguleres av 

aksjeloven. 

 

3. Høringsfrist 

 

Vi ber om eventuelle merknader til forskriftsutkastet innen 27. juli 2018. 

 


