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Høring – forslag om oppheving av konsensusprinsippet for styret i Fiskeri- og 

havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 

 

1. Innledning 

 

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å oppheve kravet om konsensus for beslutninger 

fattet av styret i FHF. Dette krever endring i lov 7.juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning 

og utvikling i fiskeri-og havbruksnæringen (heretter fiskekspal) samt forskrift 

11.oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og 

havbruksnæringen (heretter forskrift om FoU-avgift i fiskerinæring mv.). 

  

Forslag til endring i lov og forskrift er omtalt nedenfor. Høringsfristen er satt til            

02. mai 2011. Eventuelle merknader kan sendes til Fiskeri- og kystdepartementet, Pb 

8118 Dep, 0032 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@fkd.dep.no 

 

2. Dagens regler 

 

Det følger av fiskekspal § 3 annet ledd at ”Beslutninger fattet av styret må være 

enstemmige. Dersom slik enstemmighet ikke oppnås, skal saken legges frem for 

departementet til endelig avgjørelse”. Tilsvarende følger av forskrift om FoU-avgift i 

fiskerinæring mv. § 2 fjerde ledd. Dette innbærer at i dag må styrets beslutninger være 

basert på konsensus, dvs. at et samlet styre må være enig om de beslutninger som 

fattes. 
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3. Bakgrunn for forslag om oppheving av konsensusprinsippet 

 

FHF ble evaluert i 2006 (Rapport 6/2006 av Norsk institutt for studier av forskning og 

utdanning (NIFU STEP nå Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 

utdanning NIFU)). Ett av forholdene som fremkom i evalueringen var at styret i FHF 

bør gjøres mindre avhengig av konsensus. Evalueringen ble sendt på bred høring 

27.11.2006 og flere endringer i forskrift om FoU-avgift i fiskerinæring mv. er foretatt.  

 

Som en videre oppfølgning ønsker departementet nå å oppheve kravet om konsensus 

ved beslutninger fattet av styret. Bakgrunnen for dette er, som det også fremkom i 

evalueringen, at krav til konsensus kan hindre nødvendig nyorientering.  Gode 

rammebetingelser for nyorientering er etter departementets syn svært viktig for et 

styre som skal utarbeide strategier for bruk og fordeling av FoU midler. Krav om 

konsensus kan bidra til manglende handlekraft i styret og hindre nødvendige 

beslutninger og dermed hemme nyorientering. Konsensusprinsippet kan også føre til 

mindre åpenhet i styrets diskusjoner med den følge at viktige forhold i tilknytning til en 

sak tilsløres. Krav til konsensus skiller seg fra andre forskningsfinansierende offentlige 

ordninger og en endring i tråd med ordning for tilsvarende organisasjoner kan styrke 

FHFs legitimitet. På denne bakgrunn anser ikke departementet det som 

hensiktsmessig å opprettholde den nåværende ordning om krav til konsensus for 

beslutninger fattet av styret. 

 

4. Forslag til ny ordning 

 

Departementet foreslår å innføre et alminnelig flertallskrav for styrebeslutninger.  Det 

anses som mest hensiktsmessig at dette gjøres ved at krav til konsensus i fiskekspal. § 

3 annet ledd oppheves og at de nærmere mer detaljerte bestemmelsene om styret 

nedfelles i forskrift om FoU-avgift i fiskerinæring mv. § 2. Fiskekspal. § 5 gir 

departementet hjemmel til å gi nærmere forskrifter om styret. Det foreslås på denne 

bakgrunn at forskrift om FoU-avgift i fiskerinæring mv. § 2 erstattes med et nytt fjerde 

ledd med følgende ordlyd: En beslutning av styret krever flertall av de avgitte stemmer. 

Står stemmetallet likt, gjelder det som styreleder slutter seg til. Endringen vil medføre at 

det er tilstrekkelig med alminnelig flertall for at styret kan fatte vedtak. Dersom en 

skulle komme i en situasjon hvor stemmetallet står likt har styreleder dobbeltstemme.  

Dette tilsvarer ordningen i Aksjeloven. Det anses ikke nødvendig og i tillegg innføre 

regler om kvalifisert flertall for enkelte beslutninger, men departementet imøteser 

høringsinstansenes syn på dette.  

 

Det anses videre hensiktsmessig å nedfelle styrets beslutningsdyktighet i forskrift om 

FoU avgift i fiskerinæring mv. I dag fremgår dette av Fiskeri- og kystdepartementets 

instruks til styret, men anses som mer naturlig å ta inn i forskriften sammen med 

reglene om kvalifisert flertall. Forslaget tilsvarer i hovedsak reglene om styrets 

beslutningsdyktighet i Aksjeloven. Dette medfører at forskrift om FoU avgift i 

fiskerinæring mv. § 2 tilføyes et nytt femte, sjette og syvende ledd på følgende måte: 
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Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede 

forutsatt at minst en fra hver hovedorganisasjon er representert.   

Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig 

er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.  

Har noen forfall, skal varamedlemmet innkalles.  

 

 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser  

 

Den foreslåtte oppheving av konsensusprinspippet kan føre til mindre administrativ 

byrde for departementet ved at det ikke lenger er behov for reglene om at saken skal 

legges frem for departementet dersom enstemmighet ikke oppnås.  Videre vurderes 

ikke opphevingen av konsensusprinsippet å ha negative økonomiske eller 

administrative konsekvenser.  

 

 

Høringsbrev med vedlegg er også gjort tilgjengelig på internett 

www.regjeringen.no/fkd under saker på høring. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jartrud Steinsli 

avdelingsdirektør 

Anne Katrine Flornes 

seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Utkast til lov om endring av lov og forskrift om avgift til forskning og 

utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen 

 

 

http://www.regjeringen.no/fkd
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Høring – forslag til endring av lov 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i 

fiskeri- og havbruksnæringen 

 

 

Det foreslås at § 3 annet ledd oppheves og at ny § 3 lyder som følger: 

 

 Avgiftsmidler forvaltes av et styre oppnevnt av departementet. Styret skal utføre 

de oppgaver som er fastsatt i eller i medhold av loven. 

Utgifter til forvaltning og administrasjon av ordningen dekkes av avgiftsmidlene. 

  

 

 

Høring – forslag til endring av forskrift 11.oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning 

og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen 

 

Det foreslås at § 2 får et nytt fjerde, femte, sjette og syvende ledd på følgende måte: 

 

En beslutning av styret krever flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, 

gjelder det som styreleder slutter seg til.       

 Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede 

forutsatt at minst en fra hver hovedorganisasjon er representert.    

 Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig 

er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.      

 Har noen av styremedlemmene forfall, skal varamedlemmet innkalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


