Innspill til Næringskomitéens høring den 22. oktober
2015 om statsbudsjettet for 2016 fra Norecopa

LMDs budsjett kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:
Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

Norecopa arbeider for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Organisasjonen ble
stiftet i 2007 og får en tildeling fra LMD over budsjettet til Veterinærinstituttet (kap. 1112,
post 50) som tilsvarer en halv sekretærstilling og kr. 200.000 i driftsmidler.
De tre siste årene har Næringskomitéen fått styrket Norecopas budsjett med en halv million
kroner årlig i budsjettforhandlingene. Dette har gitt Norecopa tilstrekkelig alburom til å
gjennomføre en rekke tiltak for å erstatte, redusere og forbedre dyreforsøk, som blir omtalt
under høringen. Midlene over statsbudsjettet dekker allikevel ikke mer enn en 80%
sekretærstilling og nødvendige midler til drift og enkle prosjekter. Norecopa bruker derfor
fortsatt mye tid på å søke om flere midler.
I sommer gjennomførte Norge EUs forsøksdyrdirektiv. Samtidig ble det innført en ny
forvaltningsmodell i Mattilsynet. Kravene i direktivet og den nye modellen har ført til en
rekke utfordringer for LMD, Mattilsynet og landets 60 forsøksdyravdelinger. Antallet
søknader om dyreforsøk øker, og alle parter trenger råd om tolkning av direktivet.
For å ha tid både til å drifte organisasjonen, løse problemer i forsøksdyrmiljøet og søke om
flere forskningsmidler, trenger Norecopa en stabil basisfinansiering. En halv sekretærstilling
er ikke tilstrekkelig. Norecopa er derfor svært takknemlig ovenfor Næringskomitéen for den
ekstra tildelingen de 3 siste årene.

Norecopa (www.norecopa.no) er en uavhengig medlemsorganisasjon registrert i Brønnøysund med et styre som
representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, akademiet, industrien og dyrevernbevegelsen. Norecopas sekretariat mottar en basisbevilgning fra LMD tilsvarende en halv sekretærstilling.
Sekretariatet er tilknyttet Veterinærinstituttet i Oslo. Kontaktperson: professor Adrian Smith
(adrian.smith@norecopa.no), tlf. 41 22 09 49.

Kompetansen i Norecopa er også ettertraktet internasjonalt. Norecopa drifter 3 av de 12
databasene som EU-kommisjonen anbefaler på sine nettsider som "Key Resources". Mange
medlemsland har relativt lite kunnskap om fremskrittene innenfor forsøksdyrlære og trenger
hjelp. Norecopa seiler i medvind, men trenger flere krefter i maskinrommet for å sikre stabil
fremdrift.
I LMDs proposisjon for 2016 står det kun at Veterinærinstituttet skal drive Norecopas
sekretariat videre - ikke på hvilket nivå. Norecopa har heller ikke egen budsjettpost.

Vi ber i det minste om at Næringskomitéen sørger for at Norecopas tildeling
opprettholdes på 2015-nivået.
Norecopa bør få tilstrekkelige ressurser til å kunne fungere både som nasjonalt kompetansesenter og støttespiller for forvaltningen. Det er ingen tegn på at dette vil skje spontant fra
departementene, så det er opp til dere å starte prosessen.
Norecopa bør få minst kr. 3 millioner i året på en egen budsjettpost for å kunne lønne en
sekretær og en fagkonsulent i hel stilling.

Antallet søknader om dyreforsøk forventes å øke ytterligere
etter gjennomføringen av EU-direktivet i 2015.
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