Nesseby Rådhus,
9840 Varangerbotn
Mob: 90110562
E-post: th@ofr.no

Til

Landbruks- og matdepartementet ved Landbruks- og matminister Sandra Borch
Klima- og miljødepartementet ved Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Uttalelse: NIBIO Svanhovd må styrkes, ikke svekkes!
Øst-Finnmarkrådet har over en tid blitt gjort oppmerksom på at NIBIO Svanhovd er
blitt fratatt oppgaver som tidliger ble tildelt direkte til Svanhovd fra Miljødirektoratet,
men som i 2017 ble delegert fra Miljødirektoratet til Rovdata.
Vi oppfatter at situasjonen knyttet til overføring fra Miljødirektoratet til Rovdata har
ført til at fagmiljøet ved Svanhovd over tid kan bli byged ned og forvittre.
Øst-Finnmarkrådet mener dette er stikk i strid med intesjonene i regjeringsplattformens
intensjoner om å bidra til oppbygging av sterke fagmiljø, også utenfor de store byene.
Vi finner det derfor undelig at ansvarlige departementer i regjeringen ikke griper inn og sikrer
at fagmiljøet ved NIBIO Svanhovd får beholde de oppgaver som stasjonen er bygget opp
rundt.
Vi vil derfor ha svar på følgende spørsmål knyttet til det som skjer rundt NIBIO Svanhovd.
1)

Vil ministerene gjøre noe for å sikre at NIBIO Svanhovd ikke mister sin rolle som
en viktig aktør i Norge og regionen?

2)

Vi vektlegger spesielt at Øst-Finnmark er i en presset situasjon og vil vite om
ministerene tenker å gjøre noe for sikre eksisterende og nye
kompetansearbeidsplasser på NIBIO Svanhovd?

3)

Bosetning på grensen mot Russland er nå av vesentlig betydning og vil ministerene
gjøre noe for å styrke NIBIO Svanhovd for framtida?

Øst-Finnmark har i løpet av det siste året hatt utalige besøk av ministrer som forsikrer om
viktigheten av at man skal sikre bosetningen i grenseområden mot Russland. Ikke bare ønsker
man å beholde dagens befolkning, men man har abisjoner om å øke antall innbyggere i ØstFinnmark. Da er NIBIO Svanhovd en viktig brikke i dette arbeidet.
Vi ser frem til svar på våre spørsmål.
Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø,
Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig, herunder
interkommunale løsninger.
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