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DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN - SAMLET INNSATS OG NY STRUKTUR
Høringsuttalelse fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).
NNN organiserer de ansatte i næringsmiddelindustrien, på tvers av alle bransjer og
sektorer, og er representert i et bredt spekter av samfunns- og næringsinstitusjoner,
herunder forskjellige FoU-institutter, NFR osv. Våre representanter har i lang tid og i
flere sammenhenger argumentert og arbeidet for en større grad av samarbeid og
integrasjon av FoU-innsatsen i Norge. Vi stiller oss derfor positivt til de visjoner og
mål som framkommer i innstillingen.
Vi mener det er behov for økt fokus på verdiskaping og innovasjon i Norge, og for å
lykkes under sterk konkurranse utenfra, er vi er overbevist om at det er nødvendig
med et nasjonalt fellesløft de nærmeste årene. Dette må være basert på en
verdikjedetankegang med utgangspunkt i næringenes, markedets og konsumentenes
behov. Tradisjonell produksjon med rent råvarefokus er i stor grad i ferd med å
endres. Stadig flere næringsmiddelprodusenter anvender råvarer med både fisk,
animalsk og vegetabilsk opprinnelse.
Vi er enige i at Norge som nasjon har et behov for økt foredling, spesielt innen fiskeri
og havbruk, slik at vi kommer bort fra rollen som ren råvareleverandør. Dette
representerer et betydelig potensial for fremtidens verdiskaping. Man har lykkes med
dette i utlandet og i enkelte deler av den landbruksbaserte næringsmiddelproduksjonen. Erfaringer og kompetanse herfra vil med styrke kunne benyttes i andre
sektorer, noe som understreker behovet for denne samordningen.
For å lykkes med innovasjon og kunnskapsutvikling mot en økt verdiskapning, må det
knyttes enda tettere samarbeid mellom forskning og industri, og en omstrukturering
av forskningen rettet mot matsektoren må derfor skje i nært samarbeid med brukerne.
Kravet om økt verdiskaping i matsektoren betinger forskningsmiljøer som har faglig
kompetanse, samt foredlings- og formidlingskunnskap som kan møte industriens
behov.
Norge har – i alle fall hittil – avsatt relativt beskjedne finansielle ressurser til FoU i
matsektoren. Egeninnsatsen fra næringen har også tradisjonelt sett vært liten, spesielt
i mindre og mellomstore bedrifter. Det er derfor avgjørende at vi klarer å kanalisere

disse ressursene på en mest mulig effektiv måte, og slik at vi utvikler spisskompetanse
der det ligger best til rette for det. Norge må sørge for å ha noen få og sterke miljøer for
å kunne følge med i nyvinninger innen matproduksjon. Spesielt må de marine
mulighetene vi har utnyttes i og kobles til andre råvarer for foredling og innovasjon av
nye og bedre matvarer. Vi mener dette må få betydelig mer fokus i forskningen
framover. I tillegg mener vi det trengs en opptrapping av næringsrettet forskning i
forhold til forvaltningsrettet forskning. Forvaltningsrettet forskning vil kunne hente
relativt større synergieffekter ved en ny struktur og samlet innsats. Videre bør denne
nye samlingen og strukturrendingen også kunne få konsekvenser for hvordan de to
involverte departementene organiseres i fremtiden. Her bør det også ligge både
synergieffekter og ny kompetanse ved en større grad av tilnærming.
Når det gjelder organiseringen, kan vi støtte tanken om konsernmodell med et
holdingselskap på toppen. Vi ser som det viktigste – forsåvidt uavhengig av selve
modellen – at næringen og næringens representanter er godt representert på alle
nivåer. En slik integrasjon vil virke motiverende på begge sider, og bedre muligheten for
en større og bedre utnyttelse av de samlede ressurser. Skal man lykkes i Norge med
større verdiskaping i matsektoren, er det avgjørende at næringens aktører ser nytten av
FoU, og de vil dermed gjennom sine innovasjoner skape etterpørsel av slike tjenster.
For å sikre habilitetsutfordringene når det gjelder pengestrømmene innen et lite miljø
som Norge, må man sannsynligvis i større grad involvere næringsorganisasjonene,
f.eks. landsforeninger i NHO og aktuelle forbund innen LO.
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