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”SAMLET INNSATS – NY STRUKTUR” – INNSTILLING FRA STYRINGSGRUPPEN 
FOR DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN 
 
Vi viser til høringsbrev av 14.12.04 om ovennevnte. 
 
1.0 Generelt 

For Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund er det helt grunnleggende at interessene til 
det næringsmiddelrelaterte næringsliv blir godt ivaretatt i forskningssammenheng generelt, og 
de friske grøntvarene spesielt. 
 
Vi mener det er av helt avgjørende betydning at brukerinteressene i forskningen har stor 
innflytelse og eierskap.  Organiseringen av forskningen bør derfor ta hensyn til dette fullt ut. 
 

2.0 Styringsgruppens anbefalinger 
 
2.1 Den blå-grønne matalliansen 

Det er en overordnet anbefaling at det etableres en fellesarena;  Den blå-grønne 
matalliansen, for de blå og grønne forskningsaktørene. 
 
Vår kommentar:  Vi har ingen merknader til at det etableres en fellesarena, og at dette 
skal være en felles arena for samhandling og samarbeid.  Det er imidlertid uklart for oss 
hvordan dette systemet skal fungere i forhold til næringsaktører og 
bransjeorganisasjoner på vår sektor, ferske grøntvarer.  Vi synes brukerinteressene er 
underrepresentert i de modeller som er framvist i innstillingen.  Vi er redde for 
konsekvensene av uklarheter.  Erfaringen vår er at dersom forhold er uklare i 
dokumenter som legges til grunn det videre arbeid, så blir ofte den praktiske utføring 
lite tilfredsstillende.  Vi mener det er viktig at styresammensetningen(e) må avspeiles 
slik at viktige næringsaktører i foredling og handel blir forsvarlig representert. 
 

2.2 Om havbruksstasjoner 
Styringsgruppen foreslår å opprette er infrastrukturselskap som overtar de berørte 
instituttenes havbruksstasjoner, men også de som er drevet av universitetene og andre. 
Det har vi ingen kommentar til fordi vi ikke har forutsetninger for å vurdere dette fra 
vårt ståsted. 
 

2.3 Om skille i forskningsvirksomheten 
Styringsgruppen foreslår å skille mellom institutter som arbeider med næringsrettet og 
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forvaltningsrettet forskningsvirksomhet. 
Det støtter vi fordi vi tror det er en hensiktsmessig måte å skille forskningen på. 
 

2.4 Om å opprette holdingsselskap 
Styringsgruppen foreslår å samle den næringsrettede forskningsvirksomheten i et 
holdingsselskap. 
Vi mener det i denne sammenheng er uklart for oss hvilke konsekvenser dette vil ha for 
den nåværende struktur.  Vår bransje har hatt en nær kontakt med Matforsk, som vi 
mener er et godt eksempel på næringsrettet forskning.  Vi mener at en nær og god 
dialog mot næringslivet er det som gir brukerinteressene et godt utbytte av forskning.  
Vi anser det som viktig at vi ikke får et sprikende holdingsselskap hvor alle slåss for 
sine særinteresser, og hvor fokus blir ’kakedeling’.  Det vil videre være viktig å få 
fastslått hva slags myndighetsområde holdingsselskapets styre skal ha.  Det er videre 
viktig å få klarlagt finansieringen fullt ut.  Vi mener av avgiftsbetalende næringer må få 
innflytelse direkte, slik at virksomheten blir brukerstyrt. 
I innstillingen er det nesten ikke samlende tall som kan gi en ide om hvordan ulike 
bransjer kommer ut av det med den nye modellen.  Vi mener all forskning må ta et 
utgangspunkt i kundefokus, ikke innad i forskningsinstitusjonene.  Vi mener eierskap til 
holdingsselskapet bør ligge i hovedsak på næringslivsinteressene.  Når det gjelder 
holdingsselskapets lokalisering, bør det være utfra hva som er best for brukernæringene 
som skal betjenes.  Vi mener det vil knytte seg mye usikkerhet til et holdingsselskap.  
Vi mener derfor at det sterkt bør vurderes om man skal fusjonere all næringsrettet 
forskning i ett selskap uten overbygging i form av et holdingsselskap. 
 

3.0 Avsluttende merknader 
Vi har merket oss at i utgangspunktet så ble ikke innstillingen sendt på høring til 
grøntbransjen som er avgiftsbetalende på forskningsavgiften.  Vi håper og tror at dette ikke er 
et uttrykk for at man fra departementenes side ikke er meningsberettiget, men at det var en ren 
lapsus. 
 
Vi tror det er viktig å holde fokus på andre forhold enn de rent organisatoriske i forskningen.  
Det er etter vår oppfatning helt grunnleggende å stimulere fantasien i forskningen og 
næringsutviklingen i Norge.  Da er det viktig å vektlegge ideskapende tiltak på alle plan. 
 

 
Med vennlig hilsen 
NORGES FRUKT- OG GRØNNSAKGROSSISTERS FORBUND 
 
 
 
Oddmund Østebø 
Generalsekretær 


