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”SAMLET INNSATS – NY STRUKTUR” – INNSTILLING FRA 
STYRINGSGRUPPEN FOR DEN BLÅ-GRØNNE MATALLIANSEN 
 
Det vises til brev datert 14.12.2004 hvor departementene ber om synspunkter på 
hovedpunktene i innstillingen fra styringsgruppen for Den blå-grønne alliansen.   
 
Norges veterinærhøgskole (NVH) støtter hovedmålene i utredningen.  En vil imidlertid 
understreke at i tillegg til organiseringen av selskapet, vil rammebetingelser og 
finansieringsform/måte for det nye selskapet være viktig for måloppnåelsen.  
 
Vi vil også peke på den store grunnleggende og anvendte kompetansen som finnes i 
Østlandsregionen innenfor området mat - produsert på land og i vann. NVH har fiske- og 
dyrehelse/ –sykdom som våre prioriterte satsningsområder, Sammen med 
”Trippelalliansepartnernee” UMB og UiO, og i samarbeid med Veterinærinstituttet, 
Akvaforsk og Matforsk representerer vi bred, kompletterende kompetanse innen den ”blå og 
grønne” sektor. 
 
Fellesarena, Den blå-grønne matalliansen, for de blå og grønne forskningsaktørene 
Styringsgruppen foreslår at det opprettes et rådgivende og koordinerende fellesorgan der de 
forvaltningsrettede og næringsrettede instituttene kan møtes sammen med 
universiteter/høyskoler og forskningsfinansierende organer.  NVH deler oppfatningen om at 
det er behov for et fellesforum.  Samtidig er det viktig å ha realistiske forventninger til hvilke 
resultater som kan komme ut av arbeidet i et slikt forum.  Den blå-grønne matalliansen vil 
måtte basere seg på konsensus-prinsippet og vil først og fremst kunne fungere som et forum 
for kontakt, gjensidig informasjon og diskusjon av aktuelle problemstillinger.  Det bør stilles 
moderate forventninger til forumets evne og muligheter til å koordinere fellesanliggender og 
til å gi felles råd om samlende strategiske satsninger.   
 
Infrastrukturselskap som overtar havbruksstasjoner 



Ideen om å samle havbruksstasjoner i et eget infrastrukturselskap bør vurderes nærmere.  
Opprettelsen av selskapet vil kunne svekke konkurransen mellom aktører som driver marine 
forsøksstasjoner i Norge.  Det er vanskelig å se at brukerne kan være tjent med det.  Det bør 
derfor vurderes om det kan være hensiktsmessig å ha flere enn ett offentlig miljø som driver 
havbruksstasjoner.   Samtidig bør det legges opp til like konkurransevilkår mellom aktørene.   
 
Skille mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskningsvirksomhet 
Norges veterinærhøgskole mener det kan være ryddig med en arbeidsdeling hvor noen 
institutter i hovedsak driver med forvaltningsrettet forskningsvirksomhet og andre 
næringsrettet forskningsvirksomhet.  Det kan imidlertid ikke være vanntette skott på dette 
området.  Norge er et lite land, og det er viktig å utnytte mulighetene innenfor de fagmiljøene 
som finnes.  NVH har for øvrig vanskelig for å se at det skulle innebære noen vesentlige 
habilitetsproblemer for forvaltningsrettede forskningsinstitutter å utføre oppdrag for 
næringslivet.  Snarere er det vel slik at habilitetsproblemene kan øke når man er avhengig av 
departementene som eneste finansieringskilde. I følge innstillingen utgjør oppdragsinntektene 
fra norsk næringsliv kun 7 prosent av inntektene til de tre aktuelle forvaltningsrettede 
instituttene.  Etter NVHs oppfatning må dette være en andel som man kan leve med, og det 
synes unødvendig å iverksette en omfattende gjennomgang av disse instituttene for å skille ut 
denne virksomheten.   
 
Samle den næringsrettede forskningen i et holdingsselskap 
Norges veterinærhøgskole mener at samorganisering av de næringsrettede 
forskningsinstituttene i en eller annen form er helt nødvendig for å kunne få en mer effektiv 
og koordinert ressursbruk.  Holdingsselskapet som er foreslått, må framstå som en meget 
slank og lite ressurskrevende overbygning for å unngå unødig tapping av ressurser fra selve 
forskningsvirksomheten.   
 
Når det gjelder den framtidige strukturen innenfor selskapet viser styringsgruppen til tre 
enheter; biologi, teknologi og foredling.  NVH mener at det ut fra faglige kriterier vil være 
naturlig å vurdere flere alternativer – bl.a. en organisering langs verdikjeder med enheter for 
fiske/fangst; oppdrett; og foredling av råstoff. 
 
Norges veterinærhøgskole vil for øvrig understreke at det nye forskningskonsernet må få 
konsistente styringssignaler fra myndigheter og forskningsråd.  Departementenes ulike 
tradisjoner på dette området må harmoniseres. 
 
I innstillingen forslås det at universitetene blir sentrale eiere av det nye forskningskonsernet.  
Norges veterinærhøgskole vil også signalisere et ønske om å delta på eiersiden.  Det vises i 
denne sammenheng til at NVH er helt sentral på fagområdet akvamedisin med blant annet 
nasjonal spisskompetanse i bioteknologi i relasjon til dyrehelse (inkl. fisk), og vi er også 
deleier i Akvaforsk. 
NVH vil for øvrig peke på at det må være opp til eierne å avgjøre hvem de vil la seg 
representere av i holdingsselskapets styre. 
 
Med vennlig hilsen 
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