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Høring vedrørende instituttgjennomgangen på landbruks- og matområdet 

Tekna viser til utsendte høring som danner grunnlaget for videre gjennomgang av instituttene 

innenfor landbruks- og matområdet. 

 

Noen av anbefalingene fra den vitenskapelige komiteen bærer sterkt preg av at komiteens 

medlemmer kommer fra andre skandinaviske land. Komiteens forslag om samlokaliseringer og 

eventuelle sammenslåinger av institutter tar ikke hensyn til den regionale forankringen til deler av 

instituttsektoren som omfattes av evalueringen. Evalueringskomiteens rapport modererer dette noe, 

men vi oppfatter det som vesentlig i den videre gjennomgangen av hensyn til regional forankring 

balanseres mot de faglige og administrative gevinstene som kan oppnås ved organisatoriske 

endringer.  

 

Tekna mener det er viktig å sikre en bred involvering av de berørte i prosessen videre før endelige 

beslutninger om eventuelle organisatoriske endringer blir tatt. Noen institutter opplever det som 

problematisk å ha basisfinansiering fra ulike fagdepartement. Vi mener det bør utredes hvordan 

basisfinansiering av forskning i større grad kan samordnes på tvers av departementsstrukturen, og 

inngå i den helhetlige forskningspolitikken. Forslaget fra den vitenskapelige komiteen om å skape 

tydeligere bestillingsrutiner for forvaltningsstøtte vil være et viktig element i en bedre samordning. 

Vi mener dette vil gjøre forholdene ryddigere og være utslagsgivende for effektiviteten ved 

instituttene. Vi mener god koordinering og ledelse nasjonalt, og tilrettelegging for tettere 

samhandling lokalt og regionalt, vil kunne ivareta flere politiske og faglige hensyn enn ensidige 

sammenslåinger av eksisterende institutter.  

 

Vi er grunnleggende enige i at målet fortsatt må være at instituttenes oppgaver skal være 

forskningsbaserte, og vi støtter forslag om å styrke forskningsvirksomheten for også å styrke 

forvaltningsoppgavene. 
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Tekna savner refleksjoner rundt den vitenskapelige komiteens synspunkter på behovet for økt 

internasjonalisering ved instituttene. Vi mener det er viktig at systemet bygger ned hindringer for 

internasjonalisering, blant annet finansielle, og oppfordrer instituttene til mer utadrettet virksomhet 

og nettverksbygging internasjonalt. Det er viktig for å fange opp ny kunnskap og dermed for den 

faglige kvaliteten på forskningen. Vi er derimot sterkt i mot komiteens antydning om at en gradvis 

overgang til midlertidige ansettelser vil kunne være et tiltak for å styrke forskermobiliteten. Vi 

mener det ville gjøre instituttsektoren mindre attraktiv for kvalifisert arbeidskraft, og dermed 

svekke kvaliteten i forskningen. Vi tror derimot at det å utnytte muligheter for permisjoner og 

forskerhospitering ved andre forskningsinstitusjoner vil være en mulighet som kan forsterke 

attraktiviteten og samtidig øke mobiliteten i forskningssystemet.  
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