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H0RING - "SAMLET INNSATS - NYSTRUKTUR" 

Det vises til styringsgruppem innstilling av 01.12.2004, med forslag ti1 strukturelle tiltak som 
kan gi en mer effektiv forskning og 0kt synergi. 
Generelt ser Norske Sjermatbedrifters Landsforening svaert positivt p i  de fremlagte 
forslagene, og mener det er nradvendige tiltak for i l0se de utfordringer norsk fiskeri - og 
havbruksnaering stir overfor. 

Vi har falgende kommentarer ti1 innstillingen: 

Prosessen 
I innstillingen fremheves det at utarbeidelsen av innstillingen har vaert en omfattende og &pen 
prosess. ~ i e r  vir  oppfatning stemmer ikke dette, prosessei har tvert imot vaert svaert likket. 
NSL er en av to bransjeforeninger for eksport og foredlingsindustrien i fiskeri- og 
havbruksnaeringen i Norge, og med tilnaermet like mange bedrifter som FHL. Vi har ikke blitt 
kontaktet av styringsgruppen under arbeidet, og har ikke hatt noen representanter i 
styringsgruppen, dvs. ingen mulighet ti1 i pivirke innholdet. 
I tillegg, s i  mottok vi innstillingen mellom jul og nyttir, og hadde i praksis under en mined ti1 
behandling av innstillingen i utvalg og styre. Innstillingen vil ha konsekvenser for alle deler 
av bransjen, og det er derfor viktig at den forankes i vire ulike bransjeutvalg. 
Dette har ikke vaert mulig med den korte hraringsfristen. 
Det er videre varslet en forskningsmelding ti1 viren, som bl.annet skal belyse p i  hvilke 
omrAder det er behov for FOU-innsats. Vi syns derfor det er ulogisk i vedta strukturen og 
eierformen p i  forskningsmilj~ene i$r man har vedtatt hva disse skal fokusere p i  i sitt arbeid. 

MPlsetninger 
NSL er enig i milsetningen om at forskning skal vaere p i  et internasjonalt nivi, og at 
konkurransearenaen skal vaere internasjonal. Den bl i  sektoren konkurrerer internasjonalt, og 
vi tror at den norske b l i  forskningen m i  holde internasjonalt nivi for i lme vir naerings 
utfordringer. Miljsene i Norge m i  ha et utstrakt samarbeid med forskningsmiljerene i andre 
land, for i l0se vire utfordringer s i  raskt som mulig og p i  en kostnadseffektiv mite. 
F.eks. er mange av utfordringene i norsk oppdrettsnaring de samme som for andre 
oppdrettsnasjoner. Som en av de starste oppdrettsnasjonene, har Norge mest i tjene p i  at 
felles utfordringer lrases snarest mulig. I tillegg ti1 at det er samfunnsmessig Irannsomt. 
I tillegg omsettes vAre produkter world wide, og vi har derfor stor interesse av internasjonal 
forskning pA b1.a foredling, trygg mat , forbrukeradferd mm. 
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Tiltak 
NSL msker i understreke noen av styringsgruppens forslag. 
Naeringen liar i mange i r  etterlyst en mer resultatorientert og kostnadseffektiv forskning. 
Derfor stizitter vi ogsi forslaget om i skille infrastruktur, forvaltnings- og nmingsrettede 
oppgaver . 
En samlende struktur og et samlende koordinerende fellesorgan anser vi som svzrt 
betydningsfullt. Spesielt for i kunne koordinere flere prosjekter som dekker hele 
verdikjedene, og denned oppni synergi i en samlet innsats for et strarre omride. 
F.eks. ved i se sammenhengen mellom fangstmetoder i den ene enden av verdikjeden, og 
forbrukernes oppfatning av fersk fisk i den andre enden. 
Et koordinerende fellesorgan som kan gi rid om samlende og strategiske satsninger vil kunne 
gi slike helhetlige lnsninger. 

Eierskap 
Tiltross for at det kan bli en lang og vanskelig prosess, mener NSL at det er riktig B samle de 
naeringsrettede forskningsinstitusjonene i et nytt konsern. Styringsgruppen foreslir at de 
involverte departementene er med pii eiersiden i etableringsfasen, men at disse eierpostene 
overdras ti1 "andre n~ringslivsfokuserte interessenter." Det er ikke gitt noen signaler om 
hvem disse interessenter er, om det er dagens forskningsstiftelser, arbeidsgiverorganisasjoner, 
bransjeforeninger enkelt bedrifter mm. 
For NSL er dette et s v ~ r t  viktig sperrsmil: 
-Hvem skal kunne bli eiere ? 
-Hvem skal sitte i det ridgivende- og koordinerende fellesorganet ? 

Svaret pB disse sparrsmilene vil vare avgjarende for hvilke oppgaver som blir prioritert, og 
hvordan de offentlige og naeringens egne FOU-midler vil bli brukt. 
Vir prinsipielle holdning er at eierskapet ti1 konsernet og eierskapet ti1 prosjektene m i  ferlge 
finansieringen. En samlet naering m i  eie og styre prosjekter finansiert av naeringen, og 
brukerfinansierte prosjekter m i  eies og styres av de bedrifter som har finansiert prosjektene. 
Det offentlige kan velge i la naeringen eie og forvalte prosjekter finansiert av det offentlige, 
men da m i  hele naeringen vzre representert. 

Finansiering 
NSL mener at forskning er primaert et offentlig ansvar. Naeringsfinansiert forskning er mindre 
i Norge enn i andre land muligens fordi Norge er et lite land med f i  internasjonale konsern. 
Det m i  kompenseres med 0kt offentlig finansiering. Og midlene mii innrettes slik at de kan 
utlme naeringens egne FOU-midler og internasjonale ressurser. 

Konsekvensutredning 

Styringsgruppens innstilling vil gi store konsekvenser for oppgaver, eierskap, stillinger og 
bosetning. NSL etterlyser en konsekvensutredning av det fremlagte forslaget. 

Med vennlig hilsen 

Ingebrigt Overby 


