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Høringsbrev - Rapporten Nasjonalt digitalt universitetsmuseum NDU

Vi viser til brev av 1. juli 2009 om nevnte sak.
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Landbruks- og matdepartementet mener utvalget har gjort et soldig og grundig arbeid.
Vår innvendig til rapporten går på forslaget til lokalisering av den nye institusjonen.
Utvalget foreslår å lokalisere den til Oslo. Vi er klar over at gjennom de premisser KD
har gitt utvalget, har det vært nærliggende å komme til en slik konklusjon.

Landbruks- og matdepartementet mener imidlertid at det er i ferd med å utvikle seg en
regional ubalanse i Norge — der hovedstadsområdet får en for dominerende rolle på
bekostning av de andre regionene i landet. I de siste fem år har Oslo fått 53 000 nye
innbyggere — bare i det siste år økte folketallet med 15 000. Prognosene fra kommunen
går ut på at om 20 år vil folketallet øke til et sted mellom 720 000 og 850 000
innbyggere.

En slik utvikling vil medføre et voldsomt press på utbyggingsarealer og infrastruktur.
Etter Landbruks- og matdepartementets vurdering bør denne utviklingen dempes, og
tiltak som kan redusere denne utviklingen bør vurderes nøye. Lokalisering av nye
statlige arbeidsplasser utenfor Oslo bør derfor vurderes nøye i en slik sammenheng.
Vi vil derfor foreslå at  Nasjonalt digitalt universitetsmuseum  blir lokalisert til en av de
andre universitetsbyene med universitetsmuseum. Vi ser Trondheim, som Norges
ledende teknologi by, som et naturlig valg.

Vi er klar over at dette kan medføre økte kostnader, og at framdriften i arbeidet
temporært kan bli satt tilbake, men i et lengre perspektiv kan en slik løsning være

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for forskning, Saksbehandler
Postboks 8007 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 innovasjon og Per Ofstad

regionalpolitikk 22 24 91 53
0030 Oslo Org no. Telefaks

972 417 874 22 24 91 50



samfunnsmessig lønnsom. I tillegg kommer det sterke behovet for en mer harmonisk
regional utvikling, samt behovet for å lette presset på hovedstadsområdet.

Utover dette har vi ingen kommentarer til rapporten.

Med hilsen

rsti Gustad e.f.)
Fung. avdelingsdirektør
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rådgiver

Side 2

„


