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Videre oppfølging av instituttgjennomgangen - høringsbrev 

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring Forskningsrådets 

rapporter med vedlegg fra gjennomgangen av forskningsinstituttene på landbruks- og 

matområdet. Rapportene Vitenskapelig kvalitet og En robust instituttsektor med vedlegg 

er tilgjengelige på Forskningsrådets nettsider www.forskningsradet.no. Høringen vil 

inngå i departementets grunnlagsmateriale for det videre arbeidet.  

 

Frist for tilbakemelding er 28. februar i år. 

 

Målet for gjennomgangen er å videreutvikle en effektiv instituttsektor med høy kvalitet, 

godt omdømme og høy internasjonal konkurransekraft, og gi råd om arbeidsdelingen 

mellom instituttene og øvrige forvaltningsorganer når det gjelder forvaltningsoppgaver. 

 

Fra forvaltningsorganene ønsker vi spesielt tilbakemeldinger på problemstillinger som 

gjelder forholdet mellom forvaltningsorganet og instituttene.  

 

I tillegg tar vi gjerne tilbakemeldinger og kommentarer på det øvrige materialet som er 

forelagt fra Forskningsrådet. Departementet ser det imidlertid som lite formålstjenelig å 

gå nærmere inn på drøftingen av en organisatorisk integrasjon mellom instituttsektoren 

og UoH-sektoren. 

 

I det videre arbeidet vil vi opprette arbeidsgrupper og arrangere workshops for å 

diskutere ulike spørsmål og mulige tiltak. Referansegruppen, som består av lederne for 

de berørte instituttene og forvaltningsorganene samt representanter fra de tillitsvalgte, 

vil bli trukket inn i dette arbeidet.    

http://www.forskningsradet.no/


Side 2 

 

 

I tillegg vil vi i nær fremtid ta kontakt for en dialog om en del konkrete 

problemstillinger når det gjelder forholdet mellom forvaltningen og instituttene 

generelt og mellom det enkelte forvaltningsorgan og aktuelt institutt. 

 

Til orientering vedlegger vi høringsbrevet som er sendt instituttene, som tar opp noen 

av de forholdene til forvaltningen som vi ønsker å drøfte direkte med dere. 

 

Oppfølgingsarbeidet vil skje i nær dialog med Kunnskapsdepartementet og Fiskeri- og 

kystdepartementet, samt med Miljøverndepartementet der dette er aktuelt. Samlet 

resultat av prosessen vil bli endelig behandlet i Landbruks- og matdepartementet 

høsten 2011.  

 

Med hilsen 

 

 

Gaute Lenvik (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kirsti Gustad 

 avdelingsdirektør 

 

Vedlegg: Kopi av høringsbrev til forskningsinstituttene datert 24.1.2011 


