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Hsringsuttalelse fra AKVAFORSK om "Den blA-grsnne matalliansen: 
Samlet innsats og ny struktur" 

Generelle kommentarer 

AKVAFORSK stiller seg positive ti1 H samordne forskningen innen det blHgronne omrIidet og Ii ta ut 
synergier innen forskning, innovasjon og forvaltning. Vi opplever at man fia offentlig hold har 
finansiert og bygd opp for mange parallelle miljaer sorn f ~ r e r  ti1 stor spredning av offentlige midler 
innen samme fagomriider. Norge trenger H samle kreftene innen FoU pH blIi-gram sektor. Framtidens 
konkurransearena innen FoU bli mer og mer intemasjonal og i mindre grad nasjonal, noe sorn spesielt 
gjelder for akvakultur sorn har v& og vil bli det raskest voksende segmentet innen matproduksjon de 
neste 1 0 irene. 

Innstillingen har sorn utgangspunkt at de involverte instituttene skal ha like rammebetingelser og like 
konkurransevi1kA.r om forskningsmidler. Hittil har AKVAFORSK opplevd at fmansieringen av 
forskningsinstuttene har vsert svsert forskjellig rned hensyn pii investeringer og drift av 
forskningstasjonene, men ogsH i fonn av generelle midler fra departementene. Derfor statter 
AKVAFORSK intensjonen om like ramrnebetingelser. For AKVAFORSK vil en likeverdig behandling 
niir det gjelder rammevilkih-, spesielt mhp fmansiering av forskningsstasjonene, bety en betydelig 
forbedring. 

Akvakultur er et omrIide der det er tydelige synergier mellom blIi og gram sektor, og der det er stor 
nseringsmessig vekst (5-15% &dig) bIide nasjonalt og intemasjonalt. AKVAFORSK har rned sine 
samarbeidspartnere fia landbruksiden (UMB, NVH, Matforsk) gjennom mange ir vist at det er store 
synergier mellom landbrukskompetanse og akvakultur. Historisk begynte dette rned forskning pH avl og 
emseringlfdr der en kunne nyttiggjme seg basiskunnskap fia husdyrbruk og anvende dette pIi fisk. 
Videre har denne typen synergier blitt svsert viktig innen helse og matforedling. I dag ser vi at det innen 
genomforskning er svsert fruktbare samarbeid mellom forskere sorn arbeider rned bIide storfe og fisk. 
Synergiene mellom landbruk og akvakultur er ogsH Iipenbare i industrien innen f6r, helse, avl, foredling, 
logistikk, sporbarhet, distribusjon og intemasjonal markedskunnskap. 

I innstillingen fores1A.r man Ii slIi samrnen den nseringsrettede forskningen innen matforedling, fiskeri og 
akvakultur. Den nseringsrettede forskningen innen husdyrbruk og landbruk holdes utenfor. 
AKVAFORSK oppfatter at bHde matforedlingsforskningen og fiskeriforskningen pH lik linje rned 
husdyrforskningen allerede er saxnordnet og strukturert i Norge. En tydeligere arbeidsdeling mellom 
instituttene innen disse ornrHdene kan ytterligere forbedre dette. Innen akvakulturforskningen er derimot 
strukturen fragmentert. Selv om Norge er et av de landene i verden sorn samlet bruker mest midler pIi 
akvakulturforskning, er hvert enkelt forskningsmilja relativt smH i intemasjonal sammenheng. Flere 
land ser potensialet i akvakultur og satser store bebp pH H utvikle sin akvakulturniering. En fortsatt 
fragmentert og lite samordnet struktur i Norge vil fare ti1 at vi mister muligheten ti1 Ii forsvare og 
utvikle et forskningslederskap i intemasjonal sammenheng innen et meget spennende marked. Samtidig 
ser vi en intemasjonal trend hvor nseringed de kommersielle selskapene (og ti1 og rned nasjoner) kjeper 
forskningstjenester der de er billigst og best. I dag Tar AKVAFORSK det meste av sine industri 
inntekter fra intemasjonale selskaper innen avl/genetikk, internasjonal ingrediens1rHvareindustri og fra 
samarbeid rned de norskeide internasjonale aktmene innen f6r og oppdrett. V% internasjonale aktivitet 
komrner den norske nseringen ti1 gode igjennom billigere og mer effektive rHvarer, 0kt kunnskap om 
kvalitetskrav ti1 norsk produsert fisk og liering fra oppdrett av andre arter. Vi ser store muligheter for 
intemasjonal ekspansjon og gjennom det ogsIi muligheten for H Hpne dmene for norsk 
leverandmindustri og norske investorer og industrielle aktsrer. 



AKVAFORSK sitt primare onske vil vare d samordne de beste akvakultu~forshin~smiZioene i Norge 
for B skape en interna~ional sla~kraftia-forshingsenhet. Dessverre blir ikke denne muligheten utnyttet i 
innstillingen om Bl&grsnn matallianse. ksaken ti1 dette er at skillet mellom naeringsrettet- og 
forvaltningsrettet forskning blir overordnet det % lage en slagkraftig enhet i Norge som er godt rustet i 
intemasjonal konkurranse. AKVAFORSK vil henstille ti1 at det blir vurdert B lage ett nasjonalt 
akv&ulturforskningsinstitutt med basis i de beste akvakulturforskningsmiljsene. 
Akvakulturforskningen bar ikke vaere integrert med fiskeri og matforedlingsforskningen, men i stedet 
utvikle forpliktende alliansedsamasbeid med tilgrensende sektorer (swig marin forskning, 
husdyrforskning, landbruksforskning, teknologiforskning, miljsforskning, veterinserforskning og human 
emaeringsforskning). Den nye enheten bw sortere under det departementet som har ansvaret for 
havbruklakvakultur. 
I tillegg ti1 ovennevnte argumentasjon vil en slik satsning gi raskere irnplementering og resultater samt 
mer effektiv bruk av offentlige midler. 

Kommentarer ti1 hovedpunktene i innstillingen 

Selv om AKVAFORSK primaert ensker en annen model1 for bl% grenn matallianse har vi valgt 
sekundaert ii gi kommentarer ti1 modellen foreslhtt i innstillingen: 

etablere en fellesarena; Den bl6-grmne matalliansen - for de bl6 og grmne 

AKVAFORSK ser behovet for en koordinering innen dette omrgdet, men vi er tvilende ti1 den faktiske 
betydning den foreslatte fellesarenam kan ha. Da dette organet ikke vil ha noen sterke akonomiske 
virkernidler vil det i liten grad kunne foreta omfordelinger og videse strukturering innen denne sektoren. 
Den foresliitte sammensetningen av dette fellesorganet omfatter de viktigste offentlige aktsrene. Derfor 
kan dette organet bidra ti1 en viss samordning basert p% frivillighet, og henstille ti1 skonomiske faringer 
fra forskningsriidet, departementene og naringenes forskningsfond. Utover den foresliitte representasjon 
i det koordinerende organet vil vi foresl% at det blir en betydelig representasjon fra naeringslivet for % 
sikre fokus p% verdiskaping og innovasjon i denne sektoren. 

skille mellom institu tter som arbeider med naeringsrette t og forvaltningsre tte t 

forskningsvirksomhe t, 

I fslge innstillingen vil 113 av forskningen legges ti1 det naeringsrettede konsemet, mens de resterende 
213 forblir i de eksisterende forvaltningsinstituttene (HI, NIFES og VI). I det pgtenkte nseringsrettede 
konsernet vil det vaere om lag 250 forskere og 500 ansatte totalt, mens de forvaltningsrettede instituttene 
vil ha om lag 500 forskere og 1100 ansatte totalt. AKVAFORSK tror dette skillet vil bli vanskelig % 
overholde og skaper behov for 5 ivareta mange separate miljser. Det er stor fare for at man bygger opp 
parallel1 kompetanse og fasiliteter (stasjoner, laboratorier m.m). Dette kan igjen fare ti1 at alle miljsene 
blir for sm% i en internasjonal konkurransearena. Vi kan ikke se at det er behov for B skjerme 213 av 
forskningen innen for bl&grsnn sektor og kun bruke denne ti1 forvaltningststte. Forvaltningsinstituttene 
har i dag en betydelig og viktig naeringsrettet forskning innen akvakultur: Mesteparten av forskningen 
som g& p% 5 utvikle nye arter for oppdrett, helse og vaksiner, f6r, produksjonsbiologi, produktkvalitet, 
slakting og foredling har en naringsmessig begrunnelse. For at vi skal kunne fii en sterk motor innenfor 
akvakultur (havbruk) p% naeringsrettet forskning er det viktig at store deler av aktiviteten innen dette 
ornrtidet ved de forvaltningsrettede instituttene g h  inn i det naeringsrettede konsemet. 



samle den naeringsrettede forskningsvirksomheten i et holdingsselskap. 

Fra innstillingen er det vanskelig ti lese hvilken funksjon de foresltitte datterselskapenes styrer skal ha i 
forhold ti1 konsemets (holdingselskapets) styre og dets administrasjon. Etter v h  mening vi15 styrer og 
stor administrasjon i et selskap med 450 ansatte, bli for mye byrikrati. AKVAFORSK mener man bar 
forsake ti minimere byrka t i  og sarge for enhetlig ledelse av det nye instituttet. "Konsemstyret" bar 
derfor vaere det overordnede organet ti1 det nye instihrttet, og datterselskapenes styrer rnti f"asjon 
sorn ledergrupper (leder pluss eventuelle avdelingsledere er medlemmer) i de ulike selskapene. Disse 
rnti ikke kunne overprave konsemstyrets beslutninger. 

Med den kunnskapen vi har ser vi ikke mdvendigheten av ti ha datterselskaper. Den mest rasjonelle 
lasning vil vsere ti lage ett selskap med avdelinger og lokalkontorer, i stedet for datterselskaper. A ha 
tre-fire datterselskaper i konsemet sorn delvis konkurrerer ekstemt om samme midler, vil bidra ti1 
mindre synergi btide akonomisk og faglig. Videre vil datterselskaper kreve mer administrasjon i f o m  av 
flere direktarer, mer ressurser ti1 infomasjon/markedsfarring, akonomi og administrasjon og relativt 
mindre ti1 forskning. Konsernmodellen med datterselskaper vil gi mye mindre rom for styring, og vil 
vaere mer byr&atisk/hmgrodd enn ett selskap med lokalavdelinger og faggrupper. 

Der$or vil vi oppmode om at det nreringsrettede konsernet blir konsolidert til ett selskap. A ha ett 
selskap i stedetfor et konsern med datterselskaper vil ogsd gi en bedre styring av pengestrmnmene og 
videre fordeling internt. Alternativt b0r man opprettholde dagens institutter og smge for like 
rammevilkdr med klarere fordeling av fagfeEt/oppgaver 

opprette et infrastrukturselskap sorn overtar de ber~rrte instituttenes 

havbruksstasjoner, men ogsA de sorn er drevet av universitetene og andre. 

Vi har tidligere p& faglig grunnlag argumentert mot ti skille ut forskningsstasjonene i et eget 
infrastrukturselskap. Vi forsttir behovet for % harmonisere betingelsene for disse stasjonene med hensyn 
ti1 hansiering, eierskap og arbeidsdeling mellom stasjonene. Dette er noe AKVAFORSK har vaert 
opptatt av i lang tid. Vi tror den beste miiten ti gjare dette pti er ti samle disse stasjonene som en 
avdeling i det naeringsrettede instituttetkonsemet fordi en pti denne mtiten f h  en bedre direktekobling 
ti1 forskningen sine behov for fasiliteter. For de institutter sorn s t h  utenfor det naeringsrettede selskapet 
og UoH-sektoren bar det sikres tilgang ti1 stasjonene ti1 likeverdige betingelser ti1 det sorn vil vaere i det 
naeringsrettede selskapet. 

Gjennomfaring av blcigrann-matallianse 

Rask prosess 

Vi statter innstillingen i at reorganiseringen av instituttene inn i en ny modell, dvs opprettelse av et nytt 
holdingselskap med ptifalgende restrukturering, bw gti raskt. Dersom denne prosessen gtir for seint (dvs 
tar flere tir) vil dette bidra ti1 & forsterke motsetninger som g%r mellom faggrupper, lokaliteter, 
institutter, departementer, osv., noe sorn igjen betyr mindre forskning for hver krone. Likevel vil vi 
papeke at det rnti gjennomfares noen nadvendige analyser av hvor hensiktsmessig det er ti skille 
naeringsrettet og forvaltningsrettet forskning, og i sti tilfelle bar det gjennomfares en uhildet 
gjennomgang av de ulike aktiviteter for ti definere hva som t i h r e r  de enkelte kategorier. 

Positiv prosess 

Fram ti1 nti har prosessen for de involverte institutt vaert preget av usikkerhet, revirhevdelse og falelsen 
av at "de andre" stikker av med seieren. For % snu dette etter at innstillingen er vedtatt, er det viktig at 
det blir satt av positive virkemidler, dvs penger, for den nye ledelsen i konsemethelskapet slik at 



endringene kan iverksettes med positive virkemidler, og ikke starte med lokalkamper om hva sorn skal 
legges ned og hvem sorn mii gi seg. Spesielt innenfor akvakultur er det behov for en enda sterkere 
innsats og vi bar ikke miste v M  forlspige forskningsmessige forsprang gjennom en tung og vanskelig 
endring spro se s s . 

Lokalisering 

Vi har fiitt politiske signaler om at man snsker 5 plassere et hovedkontor for virksomheten ti1 Tromss av 
distriktspolitiske hensyn. AKVAFORSK vil be om at man vektlegger naringsinteresser og de involverte 
instituttene sine synspunkter. AKVAFORSK vil be om at lokalisering av hovedkontor blir en sak 
mellom styret og generalforsamling for det nye konsernet/instituttet. 

Ny strategi for det naeringsrettede konsernet - markedsorientering 

Innstillingen beskriver i liten grad strategi og m8lsetning for det naringsrettede instituttet. Vi ser et 
behov for mer detaljert forslag ti1 endring og betydning av pengestrsmmer (offentlige bevilgninger) inn 
ti1 instituttet, beskrivelse av vekstpotensialet nasjonalt og intemasjonalt, samt den positive betydningen 
for naringsutvikling en omorganisering vil ha. Dette vil forhiipentligvis skape stsrre n~otivasjon for de 
forskjellige instituttene og ansatte ti1 % delta proaktivt i samordningen. Vi anbefaler at det utaxbeides et 
prospekt for det nye naeringsrettede instituttet, far samordningen. 

Eierskap 

AKVAFORSK kan vanskelig se at nreringen representert ved ledende selskaper onsker ik gik inn sorn 
eiere av instituttet. Dette har vi ogs% f3tt tilbakemelding om fra store aktarer i iarjngen. AKVAFORSK 
stiller seg ogsii skeptisk ti1 universitetenes eierrolle, da de i stor grad vil konkurrere pii s m e  arena 
sorn det bl%-grsnne konsernet. 
AKVAFORSK mener at ett departement bsr vare hovedeier (>5 1%) av konsernetlinstituttet. Gitt at det 
blir dannet ett institutt for akvakulturforskning, mener vi at det departement som har hovedansvaret for 
akvakultur, bar vme den dominerende eieren. 

Oppsummering 
AKVAFORSK er tilfieds med at man ssker en samordning av innsatsen innen den blii grsnne 
forskningssektoren. 

AKVAFORSK mener det stsrste vekstpotensialet og de stsrste synergiene for samordning er innenfor 
akvakulturforskning. Vi tror en sanding av de ledende miljsene innenfor akvakulturforskning vil gi 
bedre internasjonal konkurranseposisjon, raskere implementering og mer effektiv bruk av offentlig 
midler enn styringsgruppens forslag. Dette bar wrderes sorn et alternativ ti1 den foresliitte model1 i 
innstillingen. 

AKVAFORSKs hovedkommentarer ti1 den foresliitte modellen i innstillinger er: 
Det er tvilsomt om fellesarenaen for bl8-grsnn matallianse gir noe reel1 koordinering. 

0 Skillet mellom naeringsrettet og forvaltningsrettet forskning fsrer ti1 mindre effektiv bruk av midler 
og opprettholdelse av parallelle miljaer med ulike rammevilk8r. Dette resulterer igjen i mindre 
miljser sorn er mindre konkurransedyktige internasjonalt. 
Forskningsstasjonene bsr vare en integrert del av forskningen, og ikke et eget datterselskap i det 
foreslgtte konsernet. 
Det bar vare ett naringsrettet institutt med ett styre, og ikke et konsern med tre ti1 fire 
datterselskaper. 



AKVAFORSK ber om at spsrsmil om intern organisering og lokalisering av det nye instituttet 
overlates ti1 styret og generalforsamling ti1 det nye instituttet. 
For 5 sikre god ivaretakelse av et nytt institutt bar det vaxe ett departementet som er hovedeier med 
ansvar for utvikling av instituttet. 


