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MELDING OM VETAK I SAK 020/05: SAMLET INNSATS - NY STRUKTUR –  
INNSTILLING FRA STYRINGSGRUPPEN FOR DEN BLÅ -GRØNNE  
MATALLIANSEN 
 
 
Fylkesrådet  behandlet  i møte 01.02.2005 sak 0020/05. De underrettes herved om at det er 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Innholdet i forslaget: 
 
Fylkesrådet slutter seg til merkandene fra fylkesråd for næring og vil særlig understreke: 
 

• Fylkesrådet ser det som 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 målet slik å legge grunnlaget for dannelse av vinnende 
næringsklynger.  

 
• Styrkeforholdet i den blå- grønn relasjonen  slik det  avspeiles  i de  kommende 

programstyrene i Norges Forskningsråds 2 blå-grønne program; MAT og 
NÆRINGSPOLITIKK kan ikke aksepteres. 
Her har  marin sektor har 9 representanter av 31, dvs. ca 30%, mens landbruk har mer 
enn det dobbelte. Hele 26 av 31 representanter (84%) i de to blå-grønne programmene 
er bosatt langs sentrumsaksen Ås-Oslo-Trondheim. Når det gjelder institutter som 
representerer marin sektor i de to programmene er dette bare SINTEF Fiskeri og 
havbruk, mens landbruk/natur har fem institutter med. Alle de seks instituttene som er 
representert i disse blå-grønne programstyrene er lokalisert i ÅS-Oslo-Trondheim 
mens institutt fra den såkalte ”kystalliansen” (Tromsø-Bergen med forgrening til 



Stavanger) ikke har fått med ett eneste institutt. Fylkesrådet ber om at dette rettes opp 
så raskt som mulig. 
 

• Etablering av en fellesarena kalt den ”Blå-grønne matalliansen” kan være et fornuftig 
forum for diskusjoner om vegen videre, men et slikt forum kan bli enerådende i 
forhold til å komme med innspill og styringssignaler til de bevilgende myndigheter. 
Men det må utredes  alternative modeller i forhold til styringsgruppens forslag.  

 
• Etablering av NOFIMA AS vil etter fylkesrådets vurdering være et feilgrep  både 

regional- og  næringspolitisk.  Det å samle all næringsrettet marin- og landbruksfaglig 
forskning i en organsiasjon medfører risiko for at viktig kompetanse, infrastruktur og 
forkningsmidler styres av et begrenset miljø med sterk innflytelse fra enkeltaktører og 
evt. store selskaper som kjøper inn i NOFIMA slik rapporten åpner for.  

 
• Fylkesrådet finner ikke drøftinger av  hvilke konsekvenser som en slik utvikling ville 

kunne få fremover.  Det er helt nødvendig å drøfte hvordan man juridisk sikrer den 
samfunnsmessige styringen forsknigsmidlene, og den nødvendige forsknigsmessige 
integriteten  også hva næringsrettet forskning angår.  

 
2. Hørings- og beslutningsprosess 
 

• Fylkesrådet viser til at styringsgruppens rapport er nå ute på en generell høring, men at  
det  ikke er  lagt opp til at problemstillinga  skal fremmes som egen sak for Stortinget, 
men innarbeides som en del av Forskningsmeldingen, samt i de respektive 
departementers budsjettproposisjoner til revidert nasjonalbudsjett. Fylkesrådet kan 
ikke akseptere dette, og ber om at de ansvarlige statsråder legger opp til at  Stortinget  
får saken til behandling som en  helhet. Det må også utredes og legges fram 
alternativer modeller. 

 
• De mulige konsekvenser av den foreslåtte omorganiseringen, kan bli betydlige. 

Fylkesrådet kan derfor ikke akspetere at det  legger opp til en saksbehandling der 
fylkeskommunen ikke får noen reell mulighet til å delta i prosessen. Dette på grunn av 
at  Regjeringen har valgt å kjøre et løp i vårsesjonen der det fremmes 3 store viktige 
meldinger samtidig: Forskningsmeldingen, Regionalpolitisk melding, og 
stortingsmeldingen om Marin Verdiskaping. Det ville vært naturlig at Regjeringen 
satte lange høringsfrister for alle meldingene, slik at de berørte regioner får 
tilstrekkelig tid å sette seg inn i helheten og dermed kan påvirke premissene,  også når 
det gjelder fremtidige rammevilkår for marin sektor .  
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