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Angående mulig flytting av Bioteknologirådets sekretariat
Bioteknologirådet vil advare mot at rådets sekretariat flyttes ut av Oslo. De ansatte arbeider med en
rekke ulike fagområder innen gen- og bioteknologi, og er meget etterspurte som fagpersoner på et
bredt spekter av møteplasser over hele landet.
Utredningen av ulike kontorsteder, som er gjennomført i samarbeid med Statsbygg, viser at hver ansatt
årlig har godt over 100 møter med ekstern e personer. Det er gjennom samtaler, seminarer og møter
med et stort antall enkeltpersoner og institusjoner at rådet er i stand til å fange opp aktuelle spørsmål
og problemstillinger før de fleste andre, og kunne stimulere til en bred samfunnsdialog.
I møtene med eksterne personer ligger også selve grunnlaget for vår evne til å være dagsaktuell og
nyansert ved at vi belyser en sak fra flere sider, og dermed raskt kan identifisere hvem som blir berørt. I
tillegg er de eksterne møtene den viktigste kilden til oppdatert kompetanse, som vi er avhengig av hos
rådets ansatte.
Vi mener at et kontorsted utenfor Oslo vil vesentlig redusere kontakten mellom rådet og ulike miljøer i
hele landet, som er berørt av gen- og bioteknologi. Dette vil igjen svekke vår evne til å oppfylle
mandatet om å være et rådgivende organ for forvaltningen, bidra til informasjons- og debattskapende
aktiviteter og på eget initiativ gi uttalelser i aktuelle saker.
For flere av de alternativene som er utredet, vil både reisetid og kostnader øke betydelig. Den økte
reisetiden vil gjøre sekretariatet, og dermed rådet, mindre tilgjengelig. Vi er også redd for at muligheten
til å tiltrekke oss de mest kompetente arbeidstakerne vil bli redusert med et annet kontorsted. For å
jobbe i Bioteknologirådet kreves lengre akademisk utdanning, relevant jobberfaring innen flere av rådets
arbeidsområder og skriveglede. I tillegg må de ansatte kunne kommunisere godt muntlig med
mennesker i alle aldre og med ulikt kunnskapsgrunnlag.
Et samlet Bioteknologiråd advarer sterkt mot at rådets kontorsted flyttes. Den grundige utredningen
som er gjennomført viser at en flytting vil gi betydelig ulemper og økte kostnader. Vi er særlig bekymret
for at flytting vil kunne svekke rådets arbeid og redusere muligheten til å oppfylle det mandatet vi er gitt
av Stortinget.
Har dere spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med oss eller noen av rådets medlemmer.
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