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HØRING  -  INNSTILLING FRA STYRINGSGRUPPEN FOR DEN BLÅ-
GRØNNE MATALLIANSEN

Mattilsynet er enig i utvalget i behovet for nasjonal samordning for å bygge en internasjonal
konkurransedyktig forskningsorganisasjon.  Vi mener også at det er synergier å hente ved å koble
fiske-  og fangst,  havbruk og foredling av mat fra disse produksjonene.  Vi vil i denne sammenheng
påpeke at den samordningen innstillingen legger opp til i stor grad konsentrerer seg om de "blå"
FoU institusjonene og i mindre grad de "grønne".  Mattilsynet mener at det også innen det siste
området er mulig med en ytterligere samordning i forhold til verdikjeden sjømat.

Mattilsynet ser også fordelen av å overføre den næringsrettede aktiviteten til et selskap for
næringsforskning og at forvaltningsrettet forskning beholdes i institutt-,  høyskole- og
universitetssektoren.  Vi vil allikevel komme med noen kommentarer til denne organiseringen.

Styringsgruppen understreker at skal institusjonene som står for forvaltningsstøtten,  vinne frem på
bortebane,  må de utsettes for konkurranse på en nasjonal konkurransearena.  Ved å konkurrere
om midler fra Norges Forskningsråd både ved tildeling av nasjonale midler og ved toppfinansiering
av EU prosjekter vil dette delvis være oppnådd.  Ved i stor grad å eliminere disse institusjonene fra
å konkurrere om midler fra næringen tar man bort et vesentlig konkurranseelement. Dette
elementet bidrar til å rette forskningen mot områder og oppgaver som er prioritert av næringen, og
hvor veien fra forskning til verdiskapning vil være kort.  Det er viktig å sørge for at denne koblingen
ikke forsvinner ved den nye organiseringen.

Styringsgruppen mener at departementene må gjennomgå og konkretisere sine reelle behov for
FoU-basert forvaltningsstøtte.  Dette vil også gjelde Mattilsynet som i dag forholder seg til en lang
rekke forvaltningsstøtteinstitusjoner og forvalter betydelige verdier avsatt til oppgaver innen dette
området.  Styringsgruppen understreker at det er viktig hvordan disse tjenestene kjøpes og at
kjøperne har tilstrekkelig bestillingskompetanse.  I tillegg må tjenestene være etterprøvbare slik at
de kan evalueres i ettertid.  Mattilsynet sier seg enig med styringsgruppen på disse punktene.
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Vi vil konkludere med at det også for FoU-basert forvaltningsstøtte, i likhet med næringsrettet
forskning, er viktig med et konkurranseelement. Dette vil være en fordel både for de aktuelle
institusjoner, som på sikt må regne med å konkurrere i et internasjonalt marked og for kjøperne
som må vektlegge og få mest mulig ut av offentlige midler.

Med hilsen

Kristina Landsverk
Direktør, enhetlig og helhetlig tilsyn
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