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Vurdering av habilitet - Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin 
Nybø 

Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i juli 2017. Staten ved Universitetet i 
Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder eier til sammen 100% av samlet 
aksjekapital. Statens eierinteresser i NORCE forvaltes av Universitet i Bergen etter fullmakt 
fra Kunnskapsdepartementet. 
 
I Registerenheten i Brønnøysund under kunngjøringer for NORCE fremgår det at Iselin Nybø 
ble valgt som styremedlem i NORCE 26. oktober 2017 (kunngjøringsdato). Det fremgår 
videre at Iselin Nybø ikke ble gjenvalgt som styremedlem i NORCE 17. juli 2018 
(kunngjøringsdato).   
 
Statsråd Nybø har selv stilt spørsmål om sin habilitet i tilknytning til beretning til 
Riksrevisjonen om forvaltningen av statens eierinteresser i NORCE Norwegian Research 
Centre AS for 2017.  
  
Statsråd Nybø opplyser i sakens anledning: 
Jeg mener jeg er inhabil til å behandle saken "Beretning om forvaltningen av statens 
eierinteresser i NORCE Norwegian Research Centre AS 2017" 
 
Bakgrunnen for dette er at jeg i perioden fra 10. oktober 2017 og frem til jeg ble statsråd i 
januar 2018 var styremedlem i NORCE. Dette var i oppstarten av selskapet og mange viktige 
beslutninger ble tatt, selv om styreperioden ikke var veldig lang. 
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Side 2 
 

Jeg er ikke lenger styremedlem, men ettersom den aktuelle saken dreier seg om beretningen 
av den perioden hvor jeg satt som styremedlem mener jeg dette er egnet til å svekke min 
upartiskhet. Jeg har lagt særlig vekt på følgende i min vurdering av spørsmålet: 
 
- I beretningen fra KD omtales det faktum at styreleder også har mottatt godtgjørelse etter 
regning for det ekstraordinære arbeidet han har utført i selskapets oppstartsfase. Det 
omtales også at styreleder er partner i Advokatfirmaet Thommessen AS som har utført 
oppdrag for NORCE i oppstartsfasen. Jeg har også vært med på disse vurderingene som 
styremedlem og finner det derfor uheldig at jeg skal signere brev til Riksrevisjonen hvor det 
fremgår at KD ikke har noen merknader til dette, selv om man som utgangspunkt legger til 
grunn at styremedlemmer ikke skal påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til 
styrevervet. 
-I protokollen for generalforsamlingen avholdt 22. juni 2018 fremgår det i §5 hvordan mitt 
styrehonorar skal beregnes. Jeg fikk utbetalt honorar på kr 28.488,- den 29.juni -18. Jeg 
synes derfor ikke avstanden i tid er lang nok til at jeg bør signere. I protokollens § 9 
fremkommer det også at det var først 22. juni -18 at det ble valgt nytt styremedlem til 
erstatning for meg. 
 
Det er først og fremst at beretningen gjelder for den perioden hvor jeg var styremedlem som 
gjør at jeg mener vi må ha settestatsråd. For fremtidige beretninger og øvrige saker vil jeg 
ikke nødvendigvis anse meg selv for å være inhabil. Jeg sa fra meg styrevervet da jeg ble 
statsråd og har ingen økonomiske interesser i selskapet (bortsett fra styrehonoraret som jeg 
nå har fått utbetalt). 
 
 
Departementet ber med dette om Lovavdelingens vurdering av forsknings- og høyere 
utdanningsminister Iselin Nybøs habilitet etter forvaltningsloven, knyttet til NORCE - 
Norwegian Research Centre AS. 
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