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Takk for ditt høringsvar

Kvittering og en kopi av høringssvaret er sendt til: per.stalnacke@nibio.no

Merk at det kan ta litt tid før du mottar kvitteringen, da eventuelle vedleggs�ler skal gjennom en viruskontroll.

Ditt høringssvar vil først vises på regjeringen.no etter at svaret er blitt manuelt godkjent.

Avgitt høringssvar

Tidspunkt for innsending: 28.06.2022

Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften

Avgi høringssvar

Høringsinnspill fra NIBIO til «Høring - forslag til endringer i
eksportkontrollforskriften»
NIBIO takker for muligheten til å gi høringsinnspill til «Høring - forslag til endringer i eksportkontrollforskriften».

NIBIO vil med denne høringsuttalelse støtte høringsinnspill fra Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA).

NIBIO, som uavhengig statlig forskningsinstitutt med særskilte fullmakter, tar utgangspunkt i vårt
samfunnsoppdrag som innebærer å:

i. delta i det globale samfunnsoppdraget knyttet til både globale utfordringer (grand global challenges) og
forpliktende mål innenfor FNs bærekraftsmål

ii. hente hjem internasjonal og verdensledende FoU-kunnskap og teknologi til Norge for økt verdiskaping,
omstilling og nye ‘grønne’ arbeidsplasser i Norge

Det er derfor gledelig at departementet (høringsnotat kap.3) konstaterer at internasjonalt forsknings- og
utdanningssamarbeid er en forutsetning for å fortsatt være en kunnskapsnasjon og for å bidra til å løse de
store utfordringene verden står overfor. Vi vil gjerne tilføye at internasjonalt samarbeid for et lite land som
Norge ikke bare dreier seg om globale problemstillinger. For vår del er det viktig å understreke at når vi aktivt
søker opp samarbeid i det internasjonale forskningsmiljøet (eksempelvis Kina, Israel, Brasil, Nederland), så er
det for å få tilgang til innovasjoner, ny teknologi og faglig innsikt – til nytte for norsk næringsliv og forvaltning.
Ofte vil det være slik at Norge er en liten kunnskapsnasjon, der det først og fremst er vi som har noe å hente
av internasjonal kunnskapsdeling og samhandling.

Vi deler FFAs store bekymring og usikkerhet i fortolkningen og den praktiske utøvelsen særlig av følgende
lovendringer og forsøk til tydeliggjøringer i forslag til endringer. Vi vel her særlig understreke følgende
formuleringer i høringssvaret fra FFA:

«Vi anser at disse dilemmaene vanskelig kan løses på en e�ektiv og hensiktsmessig måte innenfor forskriften slik den
foreslås, hvor eksport av teknologi, varer og tjenester og forskning skal dekkes av de samme formuleringene.
Resultatet er en rekke utydelige formuleringer som "ikke begrenset til", "i hovedsak" og behov for å bruke skjønn i
saksbehandlingen. Dette gjør det vanskelig for forskningsmiljøene og bedriftene selv å vurdere lisensplikt og skaper
liten forutsigbarhet for aktørene. Ett alternativ kunne være å skille eksport av forskning og kunnskap ut som eget
område og de�nere regler for eksportkontroll for forskning i en egen forskrift eller som egen paragraf i forskriften «
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område og de�nere regler for eksportkontroll for forskning i en egen forskrift eller som egen paragraf i forskriften. «

«Håndtering av eksportkontrollregimet handler om norsk konkurransekraft og det må lages et lisensregime som er
håndterbart i forskning. Det er avgjørende å klargjøre hvor lisenskravet slår inn.»

Vi vil særlig understreke teksten i følgende avsnittsoverskrifter i høringssvaret fra FFA som eksempel på
problemstillinger NIBIO mener gir grunnlag for bekymring:

A. Lisensplikt for publisering

B. Ønskelig med harmonisering av regelverket med allierte land

C. Saksbehandling

D. Økonomiske konsekvenser bør vurderes

E. Endringene må tre i kraft fram i tid

Vi er bekymret for de potensielt alvorlige konsekvensene de foreslåtte endringene kan få for det norske
samfunnet.

NIBIO vil derfor sterkt oppfordre til å sikre at lisensplikt og eksportkontroll håndteres på en slik måte at det er
forutsigbart og praktisk mulig å gjennomføre innenfor forsvarlige tids- og økonomiske rammer. Vi tror derfor
det kan være hensiktsmessig med en grundig konsekvensanalyse av forskriftsendringens mulige e�ekter i de
norske kunnskapsmiljøene og hvilke samfunnskonsekvenser det kan ha på lang sikt. En slik
konsekvensanalyse bør også sees i lys av en mulig implementering av EU direktiv 2019/1024 (Åpne data-
direktivet) i norsk rett.

Med hilsen,

Nils Vagstad

Administrerende direktør NIBIO

Per Stålnacke

Forskningsdirektør NIBIO

Vedlegg

(Ingen �ler er lastet opp)

Tilbake til høringen

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eksportkontrollforskrift/id2905352/

