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Høringsuttalelse: Hagen-utvalgets rapport:  

"Regionreformen, Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene" 

Nofima AS er et næringsrettet forskningsinstitutt som har som samfunnsoppdrag å bidra til at ny 
kunnskap og forskningsbaserte idéer med kommersielt potensial skaper lønnsomme arbeidsplasser 
gjennom bærekraftig produksjon, nye produkter og tjenester til det beste for samfunnet og våre 
oppdragsgivere. Våre oppdragsgivere er knyttet til matindustri, akvakultur og sjømatnæringen, samt 
kommuner, fylkeskommuner og departementer. Vi har hovedkontor i Tromsø og avdelinger i 
Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås, og utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter 
over hele landet. 
 
Nofima har med interesse lest Hagen-utvalgets rapport, der det foreslås å overføre ansvaret for om 
lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning, som i dag ligger til 
Forskningsrådet, til fylkeskommunene. Utvalget foreslår at midlene forvaltes etter modell av 
Regionale forskningsfond (RFF).  
 
Nofima vil i sitt høringssvar ikke gå inn på omfang eller økonomiske utfordringer knyttet til et slikt 
forslag, men vil påpeke noen sentrale forhold: 
 

 Begrunnelsen om overføring av de næringsrettede forskningsmidlene synes svakt begrunnet og 
konsekvensene ved et slikt forslag er ikke vurdert. 

 En overføring av midlene til regionale forskningsfond (RFF) vil kunne føre til svekkelse av 
forskningsfaglig kvalitet og svakere utvikling av nasjonale forskningsmiljøer med lokal 
tilstedeværelse. En regionalisering vil bidra til å svekke nasjonal samhandling. Det er de siste 
årene etablert en rekke nasjonale aktører (NIBIO, Nofima, NTNU osv.) som trekker på 
kompetansen i prosjekter – uavhengig av geografi. Ved en desentralisering vil slike nasjonale 
strukturer kunne bli sub-optimalisert. 

 En regionalisering vil føre til fragmentering av forskningsmiljøene og vil ikke bidra til økt kvalitet.  
Ved økt fokus på regioner vil det i større omfang vil bli fokus på fagområder som ligger til høyre 
på TRL-skalaen. Dette vil svekke nasjonal forskningskraft. Den langsiktige forskningsbaserte 
kompetansen vil i en slik struktur bli svekket. Dette er en utfordring da kravene til vitenskapelig 
kvalitet og relevans kan reduseres, og forskningsmiljøene vil på sikt tape sin forskningsfaglige 
kompetanse som driver for forskningsbasert innovasjon og utvikling. 

 En regionalisering vil være kostnadsdrivende. Det skal bygges opp administrasjoner lokalt, noe 
som reduserer midlene til FUI. Forskningsrådet er allerede under press mhp kostnader. Et slikt 
forslag vil virke mot dette, da det i regionene må bygges opp større strukturer for å ivareta 
habilitet, kvalitetsvurdering og objektivitet. 
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 Dagens Forskningsråd og dagens struktur er godt rustet til å ivareta de regionale utfordringene. 

 RFF i dagens modell fungerer godt i forhold til hensikten. En omlegging til ytterligere 
administrative og forvaltningsmessige oppgaver synes ikke å være en optimal løsning knyttet til 
regionreformen. 

 
Nofima vil derfor fraråde Kommunal- og moderniseringsdepartementet å iverksette Hagen-utvalgets 
forslag om overføing av næringsrettede forskningsmidler fra Forskningsrådet til Regionale 
forskningsfond. 
 
 
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nofima AS 
 
 
Øyvind Fylling-Jensen 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 


