Vår dato: 13012005

Vår referanse: 200400928-2/E: U40/NOOY

Arkivkode:

Deres referanse:
Vår saksbehandler:

Fylkesordføreren

Nordstrand, Øyvind, tlf. +47 78 96 20 00
oyvind.nordstrand@ffk.no

Fiskeri og kystdepartementet Landsbuks- og
matdepartementet
Postboks 8118 Dep
0032 OSLO

Kopi: KNS

Svar på høring om "Samlet innsats - ny struktur" - Innstilling fra
Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen
Fylkesordføreren viser til oversendelsesbrev fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og
Landbruks- og matdepartementet oversendelsesbrev datert 14.12.2004 og innstillinga
Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen.
Høringsfristen er satt til 01.02.2005. Fylkesordføreren beklager sterkt den korte høringsfristen
som i tillegg er lagt opp mot julehøytiden. På grunn av den korte høringsfristen er dette en
fylkeordføreruttalelse.
Fylkesordføreren vil uttrykke skepsis mot enkelte av de foreslåtte tiltak i denne inn
uttredningen, særlig den sentralisering som kan se ut til å finne sted. Det blir i dag ofte klaget
på for stor avstand mellom forskingsinstitusjonene og næringslivet. En ytterligere
sentralisering av styringen av forskningen vil trolig ikke bøte på dette. Det er etter
fylkesordførerens mening viktig med nærhet til brukerne og å sikre næringslivets tilgang.

Fylkesordføreren har følgende merknader:
•

Fylkesordføreren mener det er viktig at den blå-grønne forskningen skal være på
internasjonalt nivå, og at det er viktig å få frem forbedrede FOU-resultater til gunst for
næringsliv og samfunn. Videre gis det tilslutning til behovet for styrking av den
innovasjonsrettede kunnskapsutviklingen, og at dette må skje i nært samspill med
bedriftene i næringene, og slik legge grunnlaget for dannelse av vinnende
næringsklynger.

•

Etablering av NOFIMA AS vil etter være et feilgrep både regional- og
næringspolitisk. Det å samle all næringsrettet marin- og landbruksfaglig forskning i
en organisasjon medfører risiko for at viktig kompetanse, infrastruktur og
forskningsmidler styres av et begrenset miljø med sterk innflytelse fra enkeltaktører og
evt. store selskaper som kjøper inn i NOFIMA slik rapporten åpner for.

Adresse
Finnmark fylkeskommune
Sentraladministrasjonen
Henry Karlsens plass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
postmottak@ffk.no
Internettside
http://www.ffk.no/

Telefon
78 96 20 00
Telefaks

Organisasjonsnummer
974 795 159
Bankkonto
6476 05 13030

•

Det finnes ikke drøftinger av hvilke konsekvenser en slik utvikling ville kunne få
fremover. Det er helt nødvendig å drøfte hvordan man juridisk sikrer den
samfunnsmessige styringen forskningsmidlene, og den nødvendige forskningsmessige
integriteten også hva næringsrettet forskning angår.

Fylkesordføreren mener saken ikke er godt nok utredet, og vil derfor foreslå at saken utsettes
for å kunne utredes bedre blant annet for å kunne se resultatet av de pågående
omstillingsprosesser i forskningsmiljøene.

Med vennlig hilsen

Helga Pedersen
Fylkesordfører
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