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Innstilling fra Styringsgruppen for Den blA-grmne matalliansen - NHDs
synspunkter og komrnentarer
Vi viser ti1 felles ekspedisjon fra FKD og LMD av 14.12.2004 vedr ovennevnte
innstilling.

NHD mener, som FKD og LMD, at det er viktig 5 se behovene ti1 og mulighetene for
fiskeri- og landbrukssektoren i sammenheng gitt at de st% overfor mange av de samme
utfordringene.
Norske forskningsmiljser p i omridet blir hver for seg for s m i og evner ikke ha den
nsdvendige kompetanse. NHD er enig i at en samling av relevante forskningsaktsrer
under et holdingsselskap kan vaxe en nyttig konstruksjon for 5 bidra ti1 at norsk mat og
s ~ r l i marine
g
produkter er konkurransedyktig internasjonalt. Derfor er det felles
initiativ som FKD og LMD n i har tatt for i f i etablert en sektorovergripende
organisasjon rettet inn mot nzringslivet og dets behov, meget viktig.
NHD har merket seg at styringsgruppen g i r i sin innstilling inn for forskningsutfsrende
datterselskapene eies 100 % av holdingsselskapet. Det anbefales en model1 hvor de to
departementene, FKD og LMD, sammen med ett av universitetene/tilhsrende
randsoneselskap har over 50 % av aksjene, og hvor tre universiteter/tilherende
randsoneselskap har negativ kontroll.
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Bevilgninger ti1 holdingselskapet kan f eks skje gjennom Norges forskningsriid og da i
form av mer overordnede bevilgninger, slik at man unnggr eremerking ti1 det som
ellers vil kunne oppfattes som avgrensede sektorspesifikke formil.
Det vil ogsii vzre noen utfordringer i forhold ti1 hvordan man skal innpasse noen av
dagens ikke-statlige eiere i en ny eierskapsstruktur. NHD mener at det prinsipielt ikke
burde vzre noe ti1 hinder for at det kan vzre privat aksjemajoritet i det nye
holdingselskapet.
U&H-sektorens plass bar vurderes naermere i forhold ti1 deres eierskapsrolle i det nye
holdingselskapet og hvordan dette initiativet skal innpasses i forhold ti1 andre
randsoneaktiviteter. Vi legger ti1 grunn at det ikke blir opprettet nye randsoneenheter i
U&H-regi sorn vil konkurrere med virksomheten ti1 det nye selskapet.
Selv om noen forhold gjenstir med i fii sin lesning og det kan vaere hensiktsmessig 5
finne andre lssninger pii noen omrider enn det styringsgruppen foresliir i sin
innstilling, vil NHD gi sin sbtte ti1 initiativet og hovedideen bak de foreslitte
lmningene.
P i denne bakgrunn irnsteser vi det videre arbeid.

Med hilsen

Kristin Vinje (e.f.)
avdelingsdirektm
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