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HØRING - INNSTILLING FRA STYRINGSGRUPPEN FOR DEN BLÅGRØNNE MATALLIANSEN
Mattilsyneter enig i utvalgeti behovetfor nasjonalsamordningfor å byggeen internasjonal
konkurransedyktig
forskningsorganisasjon
. Vi mener også at det er synergierå hente ved å koble
fiske- og fangst, havbrukog foredlingav mat fra disse produksjonene
. Vi vil i denne sammenheng
påpeke at den samordningeninnstillingenleggeropp til i stor grad konsentrererseg om de "blå"
FoU institusjoneneog i mindregrad de "grønne". Mattilsynetmener at det også innendet siste
området er mulig med en ytterligeresamordningi forholdtil verdikjedensjømat.
Mattilsynetser også fordelen av å overføreden næringsrettedeaktivitetentil et selskapfor
næringsforskningog at forvaltningsrettet
forskningbeholdesi institutt-, høyskole-og
universitetssektoren
. Vi vil allikevelkomme med noen kommentarertil denne organiseringen.
Styringsgruppenunderstrekerat skal institusjonenesom står for forvaltningsstøtten
, vinnefrem på
bortebane, må de utsettesfor konkurransepå en nasjonalkonkurransearena
. Ved å konkurrere
om midlerfra Norges Forskningsrådbåde ved tildelingav nasjonalemidlerog ved toppfinansiering
av EU prosjektervil dette delvisvære oppnådd. Ved i storgrad å elimineredisse institusjonenefra
å konkurrereom midlerfra næringentar man bortet vesentligkonkurranseelement.Dette
elementet bidrartil å rette forskningenmot områderog oppgaversom er prioritertav næringen,og
hvor veien fra forskningtil verdiskapningvil være kort. Det er viktigå sørge for at denne koblingen
ikke forsvinnerved den nye organiseringen.
Styringsgruppenmener at departementenemå gjennomgåog konkretiseresine reelle behovfor
FoU-basertforvaltningsstøtte
. Dette vil også gjelde Mattilsynetsom i dag forholderseg til en lang
rekke forvaltningsstøtteinstitusjoner
og forvalterbetydeligeverdier avsatt til oppgaverinnendette
området. Styringsgruppenunderstrekerat det er viktighvordandisse tjenestenekjøpes og at
kjøperne har tilstrekkeligbestillingskompetanse
. I tilleggmå tjenestenevære etterprøvbareslik at
de kan evalueres i ettertid. Mattilsynetsier seg enig med styringsgruppenpå 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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