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"Samlet innsats - ny struktur" - Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne 
matalliansen - Høringsuttalelse 
 
Vi viser til brev av 14.12.2004 med vedlegg fra Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- 
og matdepartementet. 
 
Vi har spesielt merket oss forslaget om å opprette et holdingselskap som skal være et nytt 
næringsrettet forskningskonsern, bl. a basert på at næringsrettet virksomhet skal skilles ut fra de 
instituttene som er forvaltningsorgan. Videre skal det som en del av holdingselskapet opprettes 
et eget infrastrukturselskap som overtar bl a de berørte instituttenes havbrukstasjoner. Vi har 
også merket oss Styringsgruppens forutsetning om  at Fiskeri- og kystdepartementet og 
Landbruks- og matdepartementet etter hvert eventuelt vil overlate sitt eierskap til nærings-
orienterte aktører.  
 
Vi nevner også at vi har festet oss ved opplysningen om at Styringsgruppen har hatt tett kontakt 
med Utdannings- og forskningsdepartementet i forbindelse med stortingsmeldingen om 
forskning som skal komme våren 2005, jf. gjennomgangen av institutter. 
 
Forslagene virker relativt omfattende, og vi peker i den forbindelse på at det ikke er utarbeidet 
noen konsekvensanalyse, jf. Utredningsinstruksen fastsatt ved kongelig resolusjon 18.02.2000. 
 
Videre viser vi til § 9 i riksrevisjonsloven 07.05.2004 der det bl a er bestemt at Riksrevisjonen 
skal foreta revisjon av alle regnskaper avlagt av statlige og andre myndigheter som er 
regnskapspliktige til staten, kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper, og  
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gjennomføre forvaltningrevisjon ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi forutsetter at 
spørsmålet om revisjon vil bli avklart. 
 
 
 
 
Etter fullmakt  

Per Anders Engeseth  
ekspedisjonssjef  
 Harald Haugen 
 avdelingsdirektør 
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