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Høringssvar - NOU 2016:19 - Samhandling for sikkerhet 

 

Vi takker for invitasjonen til å gi våre kommentarer til NOU 2016:19 «Samhandling for sikkerhet». 

Fellesforbundet mener at dette er et svært viktig lovforslag. Vi stiller oss i hovedsak bak utvalgets 

utredning og mener de forslagene som fremkommer virker fornuftige og balanserte. 

  

I Norge har vi mange høykompetente bedrifter som har ledende teknologi innenfor strategiske nisjer. 

Flere av disse teknologiene kan etter vårt syn være viktig for å ivaretar nasjonale interesser, både i dag og 

for fremtiden. Vi er derfor positive til at det foreslås et lovverk som bedre kan ivareta sikringen av slike 

interesser. Vi må ikke være naive. Det kan være være flere land i dagens rådende sikkerhetssituasjon som 

vil kunne ha interesse av å skaffe seg kontroll med den teknologien norske bedrifter besitter. Derfor har 

flere andre land et lovverk som sikrer at selskap som besitter vital teknologi og nøkkelkompetanse skal ha 

en nasjonal forankring av eierskapet. Per i dag har ikke Norge det, slik det bl.a. fremkom i 

stortingshøringen av regjeringens eierskapsmelding (Meld.St.27 (2013-2014)) i 2013. 

 

Fellesforbundet mener prinsipielt at det er viktig at strategiske bedrifter beholder en sterk forankring i 

Norge. Betydningen av dette vil etter vårt syn tilta i styrke i en stadig mer globalisert verden fremover. 

Med hovedkontor følger gjerne viktige stabsfunksjoner, forskning og utvikling og et nasjonalt ansvar, 

som gir viktige ringvirkninger. Det er hovedkontoret som tar beslutninger om produksjon og innkjøp fra 

underleverandører, og som velger strategiske leverandører av rådgivning og finansielle tjenester. 

Fellesforbundet har tatt til orde for å utrede en modell for et eierskapsinstrument for hvordan staten, i 

samarbeid med private norske eiere, kan sikre nasjonal forankring av viktige bedrifter innenfor strategiske 

næringer i Norge.  

 

 

Vi har har følgende konkrete kommentarer til NOUen og lovforslaget:  

 

Alle oppkjøp må omfattes av lovforslaget 

I lovforslaget foreslås det at kun kjøpere registrert i utlandet skal omfattes av meldeplikt og godkjenning 

av oppkjøp. Fellesforbundet mener loven må gjelde alle oppkjøp uavhengig av om det er et norsk eller 

utenlandsk rettssubjekt. For det første kan det være kompliserte bakenforliggende eierstrukturer som kan 

innebære at den reelle oppkjøper ikke blir gjenstand for vurdering. For det andre vil meldeplikt for både 

norske og utenlandske subjekter sikre likebehandling ift. EØS-avtalen. 
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Terskel for meldeplikt 

Utvalget foreslår en meldeplikt som inntreffer når oppkjøper direkte eller indirekte erverver eller får reelt 

aksjeeie eller andelseie for minst en 1/3-del av aksjekapitalen, andelene eller stemmene. 

Etter Fellesforbundets syn er terskelen for meldeplikt satt for høyt. Et oppkjøp på tett oppunder en 

tredjedel vil føre til at oppkjøper kommer i svært nær posisjon til å oppnå negativ kontroll i selskapet uten 

at dette medfører meldeplikt. Fellesforbundet ber derfor departementet vurdere et første innslagspunkt på 

oppkjøp av 10 prosent, og deretter ved henholdsvis en tredjedel, halvparten, to tredjedeler, 90 prosent og 

fullt erverv.  

 

Lovens virkeområde må omfatte strategisk teknologi 

Fellesforbundet mener at lovens virkeområde også må dekke kritisk og avansert teknologi av strategisk 

betydning for nasjonal næringsutvikling. Norge har f.eks. verdensledende kompetanse innenfor 

næringsklynger som offshore olje og gass og maritim verfts- og utstyrindustri. Dette er teknologimiljøer 

som kan være svært attraktivt også for annen industri, herunder forsvarsrelatert virksomhet. Det bør 

derfor også tas høyde for at teknologi som har nasjonalstrategisk relevans også omfattes av lovens 

virkeområde. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Hege S. Espe Jørn Th. Prangerød 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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