Landbruks-og matminister
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no
Tromsø, 4.9.2015

Relokalisering av forskningsaktiviteten på Holt

Tromsø-områdets regionråd har i regionrådsmøte, fredag 28. august 2015, sak 25/15 Relokalisering
av forskningsaktiviteten på Holt.
Følgende vedtak ble fattet, enstemmig.

Vedtak:
1. Tromsø-områdets regionråd ser positivt på at NIBIOS forskningsmiljø i Tromsø videreføres og
er tilfreds med at Landbruks- og matdepartementet har besluttet at Tromsø skal være
hovedsete for instituttets aktivitet i Nord-Norge
2. Tromsø-områdets regionråd slutter seg til Balsfjord kommunes vurdering om at arealer i
Balsfjord kommune vil være velegnede for bred landbruksfaglig forsknings- og
forsøksvirksomhet og oppfordrer til samarbeid mellom regionens landbruksfaglige miljø som
nå bygges opp på Storsteinnes, Balsfjord kommune og NIBIO i Tromsø og nasjonalt med sikte
på gode omforente løsninger til beste for alle parter

Saksutredning:
Relokalisering av forskningsvirksomheten ved holt – muligheten for at Balsfjord kommune kan
tilrettelegge for deler av aktivitetene.
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Regjeringen har – med virkning fra 1.juli 2015 - vedtatt å slå sammen flere landsomfattende
landbruksfaglige institutt til et stort institutt for bioøkonomisk forskning, Norsk institutt for
bioøkonomisk forskning, forkortet til NIBIO AS. NIBIO får hovedsete på Ås og med i avdelingskontor
Oslo. Øvrige regionale enheter skal restruktureres. For Tromsø og Troms vakte dette bekymring da
både Bioforsk Nord og Skog og landskap ved Holt er slike regionale enheter. Ansatte her engasjerte
seg og det var også en rekke oppslag i media i vår. Mange fagmiljøer (inkl Universitetet i Tromsø og
Landbruksdirektøren) støttet en fortsatt virksomhet i Tromsø.
Interimsstyret for det nye instituttet innstilte i april på at Tromsø skulle være hovedsete for
instituttets aktivitet i Nord-Norge, noe Landbruks- og matdepartementet sluttet seg til den 5.juni:
Omstrukturering av Bioforsk’s enhet i Tromsø
Bioforsk er lokalisert på Holt i Tromsø med 20 ansatte. I tråd med tilråding fra interimsstyret for
NIBIO, har departementet besluttet at instituttet skal søke etter lokaliteter i Tromsø som er bedre
tilpasset NIBIOs behov, herunder også en samlokalisering med andre kunnskapsmiljø i
kommunen. Det innebærer flytting fra Holt og at Landbruks- og matdepartementet avhender
hele eller deler av eiendommen. NIBIO vil få i oppgave å vurdere eventuell leie av infrastruktur
som i dag er lokalisert på Holt for at enheten skal kunne utføre sine oppgaver.

Vedtaket ser ut til å innebære at forskningsaktiviteten skal flyttes fra Holt. For alle ansatte innebærer
det en relokalisering og samlokalisering med andre kunnskapsmiljø med kontorer i Tromsø. Bioforsk
og Skog og landskap har lenge synliggjort seg gjennom Framsenteret. For disse vil det sannsynligvis
innebære flytting til kontorlokaler Framsenteret, som i revidert nasjonalbudsjett fikk 25 millioner kr
til planlegging av trinn 2. Eiendommene på Holt skal avhendes helt eller delvis. Behov for leie av
infrastruktur for at enheten skal kunne utføre sine oppgaver skal vurderes av NIBIO. Siden
Framsenteret kun tilbyr kontorlokaler i et bymiljø, vil slik infrastruktur (landbrukseiendom mm) må
kjøpes/leies utenfor byen. Her ligger ikke nødvendigvis noen spesifikk føring på at slike arealer må
ligge innenfor Tromsø kommune sine grenser. Av tilgjengelighetshensyn må vi anta at slik eiendom
vil kunne skaffes tilveie innenfor Tromsø-området.

Tromsø-områdets regionråd har lenge arbeidet med å lokalisere kommunenes landbruksfaglige
enheter til et felles miljø i Balsfjord, noe som kommunene da også besluttet i 2014. Balsfjord
kommune ser svært positivt på at NIBIO fortsatt skal ha aktivitet i Tromsø. Balsfjord kommune har
derfor sett at om det blir en delt løsning med kontorer i Tromsø sentrum og øvrig forskningsaktivitet
lagt til egnede landbruksområder, kan Balsfjord kunne tilby gode arealer for denne delen av
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virksomheten. Dette vil være med på å følge opp og styrke den landbruksfaglige satsingen som
regionrådet allerede har iverksatt. Balsfjord kommune påtar seg å følge opp NIBIO og ber regionrådet
tilslutte seg og bidra til å gjennomføre en slik oppfølging.

Ole-Johan Rødvei
Ordfører i Balsfjord

Med vennlig hilsen
Hanny Ditlefsen
Leder, Tromsø-områdets regionråd
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