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NewTools er et forskningsprosjekt som skal gi ny kunnskap om ernærings-, klima-  
og miljøpåvirkningen til maten vår – og slik bidra til mer bærekraftig matproduksjon  
og forbruk.

NewTools-prosjektet har i alt 28 partnere fra ulike deler av det norske matsystemet.  
I prosjektet skal aktører fra flere sektorer samhandle om utvikling av skåringssystemer  
for matvarer og utforske bruken av dem i det norske matsystemet. 

Hensikten med dette rammeverket er å avklare roller og ansvar, og slik g jøre 
samhandlingen mellom aktører med ulike interesser så transparent som mulig. 
Rammeverket skal trekke opp rammer som ivaretar den vitenskapelige integriteten til 
forskningen i prosjektet, samt forebygge konflikter. 

Rammeverket skal være en praktisk veileder til hvordan samhandling mellom ulike aktører 
i og utenfor prosjektet skal foregå, og kommer i tillegg til de formelle dokumentene  
i prosjektet. 

Rammeverket inneholder disse delene:

• Introduksjon og bakgrunn for utvikling av rammeverket 

• Målsetning og generelle prinsipper som skal være førende for prosjektet

• Beskrivelse av roller og ansvar hos de ulike partnertypene

• Beskrivelse av arenaer og former for samhandling og samarbeid

• Beskrivelse av mulige konfliktområder i prosjektet

Rammeverket vil kunne revideres i løpet av prosjektperioden ved behov.

Sammendrag
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Å endre matsystemet i en mer bærekraftig 
retning er blant vår tids største 
samfunnsutfordringer. For å løse komplekse 
og sammensatte samfunnsutfordringer, er 
forskning, innovasjon og samarbeid mellom ulike 
sektorer nødvendig. NewTools finansieres av 
Norges forskningsråd, som g jennom NewTools 
og flere andre prosjekter stimulerer og støtter 
samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører 
utenfor forskningssektoren som representerer 
behov for kunnskap og forskningskompetanse i 
samfunn og næringsliv¹. 

I NewTools er store deler av det norske 
matsystemet representert: Her deltar offentlige 
og private aktører, samt interesseorganisasjoner, 
alle med ulike interesser og mandat. Selv 
om prosjektet er innrettet mot det norske 
matsystemet, har NewTools nær sammenheng 
med pågående arbeid i Norden og Europa. 
EU-kommisjonens oppfølging av Farm to Fork-
strategien, men også andre prosesser knyttet 
til det grønne skiftet, er direkte knyttet til 
matsystemet. NewTools-prosjektet skal holde 
seg oppdatert på prosessene i Europa, men 
NewTools kan også bidra med kunnskap og 
innspill til EU, slik som arbeidet med utvikling av 
merkesystemer for matvarer.

Introduksjon
NewTools er et forskningsprosjekt 
som har som mål å bidra til et mer 
bærekraftig matsystem. Prosjektet vil 
utvikle to nye skåringssystemer for 
mat, et for ernæringskvalitet og et 
for miljømessig og sosial bærekraft. 
NewTools skal også utforske mulig bruk 
av skåringssystemene i matsystemet, 
for eksempel til produktutvikling, 
innkjøp og matvaremerking. 

”Et matsystem samler alle elementene (miljø, 
mennesker, innsatsfaktorer, prosesser, infra- 
strukturer, institusjoner osv.) og aktiviteter som 
er relatert til produksjon, prosessering, 
distribusjon, tilberedning og forbruk av mat, og 
resultatene av disse, inkludert sosioøkonomiske, 
helse- og miljømessige utfall².”

”NewTools - Developing tools 
for food system transformation, 
including food summary scores 
for nutrition and sustainability”



RAMMEVERK FOR SAMHANDLING I NEWTOOLS

5

Partnere i New Tools

Prosjektets sammensetning med 28 partnere, 
skal sikre at et bredt mangfold av aktører i det 
norske matsystemet høres og kan bidra med sin 
erfaring og ekspertise inn i prosjektet. Dette 
g jelder i alle deler og faser av prosjektet. For å 
sikre legitimitet til prosess og resultat, er det 
avg jørende for prosjektet at skåringssystemene 
utarbeides på vitenskapelig grunnlag og ut fra 
transparente kriterier og prosesser. Samarbeid 
mellom aktører fra ulike sektorer som kan ha 
motstridende interesser, må ikke og skal ikke 
gå på bekostning av forskningens uavhengighet, 
objektivitet og alminnelige tillit.

Rammeverket kommer i tillegg til de juridisk 
bindende styringsdokumentene i NewTools, 
slik som konsortieavtalen og kontrakten med 
Forskningsrådet, samt prosjektbeskrivelsen og de 
etablerte publikasjonsretningslinjene.

NewTools har som et av sine 
mål å etablere et dialogbasert 
rammeverk for samhandling 
og gode prosesser for dialog og 
involvering av interessenter. Dette 
rammeverket skal sikre gode vilkår 
for samhandling samtidig som 
den vitenskapelige integriteten i 
prosjektet ivaretas og konflikter 
forebygges. Det legges vekt på å 
sikre transparens i prosesser og 
beslutninger som tas i prosjektet.

Dialogpartnere
Matbransje

Dialogpartnere
Myndighetsaktører

Dialogpartnere
Interesseorganisasjoner

Finanseielle partnere
Forbrukerorganisasjoner

Finanseielle partnere
Matbransje

Forskningspartnere

Vitenskapelig råd Strategisk råd Andre aktører i det
norske matystemet
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Målsetting og generelle 
prinsipper
Rammeverket har til hensikt å sikre god 
samhandling og vitenskapelig integritet 
i NewTools, og slik støtte samarbeidet, 
forskningen, leveranser og resultater. 
Rammeverket skal bidra til å forebygge og 
håndtere mulige konflikter som kan oppstå i 
prosjektet. Det skal være et referansedokument 
til bruk i prosjektet og være en praktisk veileder 
for hvordan samhandling skal foregå.

Samhandling i NewTools skal skje i henhold til 
disse prinsippene:

• Transparens. Arbeid i prosjektet skal 
g jennomføres åpent og inkluderende.

• Informasjonsflyt. Partnere i prosjektet og 
omverdenen skal informeres regelmessig om 
prosjektets aktiviteter og resultater.

• Medvirkning. Partnere i prosjektet skal 
medvirke og involveres i prosjektets 
aktiviteter og bidra med faglige innspill.

• Roller og ansvar. Partnere i prosjektet skal 
handle i tråd med sine definerte roller og 
ansvarsområder i prosjektet.

• Faglig grunnlag. Beslutninger rundt 
skåringssystemene tas på faglig grunnlag. 
Når beslutninger ikke kan baseres på 
vitenskapelig grunnlag alene, beskriver 
forskerne føringer og verdier som er lagt til 
grunn.

• Likeverd. Alle syn kommer fram og ingen 
enkeltaktører tar uforholdsmessig stor plass.

• Lov og rett. Partnere i NewTools respekterer 
konkurranseloven og andre relevante lover 
ved utføring av oppgaver og utnyttelse av 
resultater.
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Roller og ansvar i NewTools
For å kunne legge til rette for god samhandling i et samarbeidsprosjekt 
som NewTools, er det viktig å ha avklart ulike aktørers rolle og ansvar. 
Konsortieavtalen og prosjektbeskrivelsen beskriver prosjektets struktur, 
organisering, roller og ansvar.

NewTools: Prosjektorganisering

Styre
(prosjektleder og arbeidspakkeledere)

Generalforsamling

Prosjekt-
administrasjon

Prosjektledelse
Koordinatorer

Strategisk råd
FHIs direktør (leder), 

fire prosjektpartnere samt 
en ekstern aktør

Vitenskapelig råd
Uavhengige eksterne aktører

Rådgivende organer

Arbeidspakke 1
Leder, forskere

og partnere

Arbeidspakke 2
Leder, forskere

og partnere

Arbeidspakke 3
Leder, forskere

og partnere

Arbeidspakke 4
Leder, forskere

og partnere

Arbeidspakke 5
Leder, forskere

og partnere
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Folkehelseinstituttet er prosjekteier og har 
det overordnede ansvaret for prosjektledelse 
og -administrasjon. Forskningen i prosjektet 
er organisert i arbeidspakker. Arbeidspakke 
1 har det overordnede ansvaret for 
samhandling i konsortiet, og dermed også 
dette rammeverket. Arbeidspakke 2 og 3 
skal utvikle skåringssystemene. Arbeidspakke 
4 skal sørge for IT-plattform for data, 
og arbeidspakke 5 skal utforske bruk av 
skåringssystemene. Sammensetning og funksjon 
til styringsorganene, inkludert vitenskapelig og 
strategisk råd, er beskrevet i konsortieavtalen.

NewTools består av 28 partnere fra ulike 
områder av matsystemet der alle har interesse, 
ekspertise og erfaring knyttet til bærekraft. 
Mangfold og faglig bredde er et avg jørende 
premiss for prosjektets leveranser, samtidig 
som det er viktig å ha åpenhet rundt mulige 
interessemotsetninger. 

Prosjektets partnere kan grupperes i fire 
undergrupper av roller:

1. Forskningsinstitusjoner. Representanter for 
institusjonene som leder og tar beslutninger 
i forskningsaktivitetene, eller som deltar som 
dialogpartner.³ 

2. Matbransje. Representanter fra 
verdikjeden for mat, fra primærproduksjon, 
matvareindustri og dagligvarehandel, samt 
deres interesseorganisasjoner.  

3. Myndighetsaktører. Representanter fra 
myndighetsorganer innen mat og helse, miljø 
og landbruk. 

4. Forbruker- og interesseorganisasjoner. 
Representanter fra ulike 
sivilsamfunnsorganisasjoner med interesse 
og ekspertise innen forbrukerperspektiv, 
bærekraft og ernæring.

I det videre beskrives roller og ansvar som de 
ulike partnerne har og hva slags ekspertise 
de bidrar med inn i prosjektet, organisert 
etter sektor og etter partnertype. Partnere 
er tilknyttet NewTools enten som finansielle 
partnere eller som dialogpartnere.

Finansielle partnere bidrar med finansiering i 
form av in-kind, eller arbeidstimer, inn i 
prosjektet. Finansielle partnere fra matbransjen 
mottar ikke midler fra Forskningsrådets tildeling. 
Dialogpartnere har ikke den samme 
forpliktelsen til å bidra med in-kind. 
Finansielle partnere har stemmerett på 
generalforsamlingen, mens dialogpartnere 
har møte- og talerett, men ikke stemmerett i 
eventuelle saker hvor det 
gjennomføres avstemninger.

”Mangfold og faglig bredde er 
et avg jørende premiss for pro-
sjektets leveranser, samtidig som 
det er viktig å ha åpenhet rundt 
mulige interessemotsetninger.” 
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1. Forskningsintitusjoner

Type partner Aktører Ekspertise, roller og ansvar
Finansielle partnere Folkehelseinstituttet 

(FHI),  
Norges miljø- og 
biovitenskapelige 
universitet (NMBU), 
Norsk Institutt for 
bærekraftforskning 
(NORSUS),  
OsloMet, 
Universitetet i Oslo 
(UiO),  
Statistisk Sentralbyrå  
(SSB)

Bidra med faglig ekspertise iht. prosjektbeskri-
velsen og konsortieavtalen.

Ansvar for: 

•  Å planlegge og gjennomføre forskningsakti-
viteter i henhold til prosjektbeskrivelsen

•  Å involvere partnere og evt. eksterne aktører 
gjennom innspillsrunder, møter og andre 
former for dialog, motta og besvare innspill 

•  Sørge for åpenhet og transparens og kunne 
dokumentere dette

•  Å gjøre faglige vurderinger og ta faglige bes-
lutninger 

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i pu-
blikasjoner i arbeidet med å identifisere mulige 
bruksområder for skåringssystemer.

Dialogpartnere Havforsknings- 
instituttet 

Ekspertise på ernæring og miljødata knyttet  
til hav- og oppdrettsnæring. 

Mulighet til å bidra med innspill  
på skåringssystemer.

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i pu-
blikasjoner i arbeidet med å identifisere mulige 
bruksområder for skåringssystemer.

RISE,  
Wageningen

Kompetansemiljø
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2. Matbransje

Type partner Aktører Ekspertise, roller og ansvar
Finansielle partnere Animalia,  

BAMA,  
Felleskjøpet,  
Norgesmøllene,  
Nortura,  
TINE

Ekspertise på matproduksjon og matindustri. 
Disse bidrar med erfaring, ekspertise og data 
som er relevant for utvikling av skåringssystemer 
og utforsking av bruk av systemene i det norske 
matsystemet.

Rolle som fremtidige brukere av eventuelle  
skåringssystemer (produktutvikling,  
matvaremerking etc.).

Mulighet til å bidra med innspill  
på skåringssystemer. 

Ansvar for å bidra med arbeidstimer, tekniske 
data og kunnskap om indikatorer.

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i  
publikasjoner i arbeidet med å identifisere  
mulige bruksområder for skåringssystemer.

Dialogpartnere COOP Norge, 
NorgesGruppen, 
Orkla,  
Rema 1000,  
Sjømat Norge,  
NHO Mat og Drikke

Ekspertise på matindustri og dagligvarehandel.

Rolle som fremtidig mulige brukere av eventuelle 
skåringssystemer/ matvaremerking. 

Mulighet til å bidra med innspill  
på skåringssystemer. 

Mulighet til å bidra med tekniske data og  
kunnskap om indikatorer.

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i publi-
kasjoner i arbeidet med å identifisere potensielle 
bruksområder for skåringssystemer. 



RAMMEVERK FOR SAMHANDLING I NEWTOOLS

11

3. Myndighetsaktører

4. Interesseorganisasjoner

Type partner Aktører Ekspertise, roller og ansvar
Dialogpartnere Helsedirektoratet 

(Hdir),  
Landbruksdirektoratet,  
Mattilsynet 

Ekspertise på sine respektive fagområder, regel-
verk og relevante prosesser nasjonalt, nordisk og 
i EU. 

Rolle som mulige eiere og tilsyns- 
myndighet til et fremtidig obligatorisk mat-
merkesystem (Mattilsynet, Hdir) og er formelle 
partnere i arbeidet med skåringssystem for 
ernæringsmessig kvalitet (Mattilsynet, Hdir). 

Mulighet til å bidra med innspill  
på skåringssystemer. 

Mulighet til å bidra med tekniske data og  
kunnskap om indikatorer. 

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i  
publikasjoner i arbeidet med å identifisere mulige 
bruksområder for skåringssystemer.

Type partner Aktører Ekspertise, roller og ansvar
Finansielle partnere Forbrukerrådet Ekspertise på matvaremerking og 

forbrukerperspektiv.

Ansvar for å bidra med arbeidstimer og forbru-
kerinnsikt knyttet til arbeidet med å utforske 
bruk av skåringssystemer.

Mulighet til å bidra med innspill  
på skåringssystemer. 

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i pu-
blikasjoner i arbeidet med å identifisere mulige 
bruksområder for skåringssystemer. 

Dialogpartnere EAT,  
Framtiden i våre  
hender (FIVH),  
Spire,  
Økologisk Norge, 
Norsk bonde- og  
småbrukarlag

Interesse i bærekraftaspekter ved mat- 
produksjon. 

Mulighet til å bidra med innspill  
på skåringssystemer. 

Mulighet til å bidra med tekniske data og 
kunnskap om indikatorer.

Mulighet til å bidra i utviklingsarbeid og i 
publikasjoner i arbeidet med å identifisere mulige 
bruksområder for skåringssystemer.
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Former og arenaer for 
samhandling i prosjektet

Transparens er en grunnpilar for all samhandling 
i NewTools og skal, så langt det lar seg g jøre, 
praktiseres i alle deler av prosjektet. 

Å nå målene i NewTools krever en rekke former 
for samhandling og ulike arenaer for dialog. I 
dette rammeverket har vi definert flere sam-
handlingsformer, og etter hvert som prosjektet 
forløper vil nye samhandlingsformer og -arenaer 
bli etablert.

De ulike arenaene skal sikre at partnere kan ha 
en aktiv rolle g jennom hele prosjektet og være 
godt informert om aktiviteter. 

Samhandlingen skal også bidra til  
kompetansebygging og at systemene som 
utvikles kan tas i bruk.

Møter

Skriftlige innspill 
og undersøkelser

Seminarer/Webinarer

Deling av data

Samskaping og piloter

Løpende dialog
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Møter
Møter kan ha ulike formål, ha få eller mange 
deltakere, være åpne eller avgrenset med hensyn 
til hvem som deltar. Det viktige i NewTools er 
at det skal være åpenhet om alle møter som 
holdes og at det skrives referat og en kort 
oppsummering som kan deles med konsortiet. 

Det vil være flere ulike møteformer og formålet 
med møtene er avg jørende for hvem som deltar. 
Eksempler på møter som er åpne for alle som 
er tilknyttet konsortiet er konsortiemøter og 
generalforsamling. Det kan også bli avholdt 
åpne møter på avgrensede temaer, for eksempel 
knyttet til innspillsrunder. Eksempler på 
møter som i utgangspunktet ikke er åpne, er 
styremøter og møter i de rådgivende organene. 

I prosjektet kan det være relevant å diskutere 
faglige spørsmål med utvalgte partnere eller 
andre aktører med kompetanse på spesifikke 
temaer. Dette g jelder for eksempel i utviklingen 
av skåringssystem, der faglige diskusjoner med 
partnere eller andre med spesiell kompetanse 
vil være viktig. Arbeidspakkeledere avg jør når 
det er hensiktsmessig å ha møter med partnere 
i konsortiet eller andre utvalgte aktører og 
interessenter. Samtidig skal prosjektet og 
arbeidspakkeledere være åpne og tilg jengelige 
for møter og dialog som partnerne og andre tar 
initiativ til. 

Prosjektet skal tilstrebe god styring og innkalle 
til møter i god tid med agenda for møtet. 
Møtereferater skal minimum oppgi når møtet 
fant sted, hvem som var til stede og hva som ble 
diskutert. Møtedeltakere skal få kommentere på 
referatet før det legges ut. 

Skriftlige innspill og 
undersøkelser 
Skriftlige innspill og undersøkelser antas å bli en 
viktig samhandlingsform i NewTools, blant annet 
i forbindelse med utvikling av skåringssystemene. 
Forskerne vil i flere omganger gå aktivt ut og be 
om innspill fra partnere, men partnere kan også 
gi innspill underveis etter eget ønske og initiativ. 
Av hensyn til grunnprinsippet om transparens, 
kan innspill ikke gis anonymt. Ved g jennomføring 
av undersøkelser skal personvernhensyn ivaretas.

Alle skriftlige innspill vil bli bekreftet mottatt, 
vurdert og besvart. Høringsutkast, innspill 
og svar lagres på det digitale arbeidsrommet. 
Forskere kan be om skriftlige innspill fra 
relevante aktører som ikke er en del av 
konsortiet, og eksterne aktører kan om de 
ønsker, sende prosjektet skriftlige innspill som 
også vil bli vurdert. Prosjektpartnere i konsortiet 
kan foreslå aktører som bør inviteres til å sende 
inn skriftlige innspill. 

Skriftlige innspill sendes til newtools@fhi.no, om 
ikke annet er spesifisert.

Seminarer og webinarer
Seminarer i NewTools er en uformell arena 
for utveksling av faglig kunnskap, informasjon 
og synspunkter som kan foregå digitalt eller 
fysisk. Seminarene er åpne for hele konsortiet 
og eventuelt også for andre interessenter og 
offentligheten. Presentasjoner eller opptak 
av seminarer skal så langt som mulig være 
tilgjengelig for hele konsortiet. Alle medlemmer 
i konsortiet har mulighet til å bidra med egne 
presentasjoner eller forslag til foredragsholdere 
for seminarer.
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Samskaping
Det er et sentralt mål i prosjektet å identifisere 
muligheter, idéer og løsninger for bruk av 
skåringssystemene i konkrete settinger. Arbeidet 
med dette målet er åpent for alle partnere i 
konsortiet, og måloppnåelse er langt på vei 
avhengig av at partnere engasjerer seg. Det vil 
bli arrangert workshops for å utveksle kunnskap 
og frembringe ideer. Resultater fra workshopene 
og annen dialog med partnere og eventuelle 
eksterne aktører vil danne grunnlag for utvikling 
av piloter og eventuelt forskningsprotokoller. 

Løpende dialog og  
informasjonsdeling
Medlemmer av konsortiet er velkommen til 
å kontakte prosjektkoordinatorer og forskere 
i prosjektet. Henvendelser, kommentarer 
og synspunkt sendes newtools@fhi.no for å 
sikre åpenhet. Denne adressen brukes også i 
innspillsrunder og den kan settes på kopi når 
forskere og aktører har e-postdialog.

Forskningsaktiviteter og den daglige driften 
av prosjektet skjer i prosjektadministrasjonen 
og forskningsgruppene. Med aktører fra 
mange forskjellige institusjoner aktivt inne 
i prosjektet er det hensiktsmessig å arbeide 
i digitale arbeidsrom (MS SharePoint). I 
arbeidsrommet «NewTools Konsortium» har alle 
forskere, partnerorganisasjoner og medlemmer 
av prosjektets rådgivende organer tilgang. 
Denne felles digitale plattformen brukes 
til informasjonsdeling og kommunikasjon. 
Prosesser, innspill og synspunkter i 
arbeidsstrømmene som pågår deles her og vil 
være synlige for de andre deltakerne i prosjektet. 

Deling av data
I prosjektet er det forventet at flere partnere 
vil bidra med (deling av) data inn i prosjektet, 
slik som tekniske data på indikatorer og 
matvaredatabaser som kan bidra inn i arbeidet 
med utvikling og testing av skårer. Data som kan 
deles vil kunne tilg jengeligg jøres i henhold til 
NewTools datahåndteringsplan, Forskningsrådets 
kontraktsvilkår og FAIR-prinsippene.⁴

Det sendes regelmessig ut nyhets-
brev fra prosjektadministrasjonen 
til konsortiet for å sikre god infor-
masjonsflyt. Prosjektets nettside, 
 www.fhi.no/studier/newtools/, 
brukes aktivt for å informere 
omverdenen om aktiviteter og 
framdrift i prosjektet. 

http://www.fhi.no/studier/newtools/
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Interessemotsetninger og  
konfliktområder som kan 
oppstå i NewTools
NewTools er et bredt sammensatt konsortium. 
Prosjektet kan oppleve ulike former for 
interessemotsetninger og konflikt, fordi så 
mange ulike interesser er involvert. Dette 
g jelder spesielt utviklingen av skåringssystemer 
hvor spørsmål knyttet til valg av indikatorer og 
vekting står sentralt. 

Beskrivelsene som er gitt av roller og 
ansvar samt prosedyrer for samhandling 
og transparens i prosjektet kan bidra til å 
forebygge konflikter. Basert på eksisterende 
rammeverk, er det identifisert fire mulige typer 
interessemotsetninger knyttet til samarbeid i 
NewTools: Faglig uenighet, interessekonflikter, 
konflikter om det å bli hørt, og konflikter  
om eierskap. 

Faglig uenighet. Å belyse ulike perspektiver er 
ønskelig og viktig i NewTools og det forventes 
at faglig uenighet vil oppstå. Det er ikke et mål 
i seg selv å oppnå faglig enighet i prosjektet, 
men det er et mål at alle sider av en sak vurderes 
på en god måte før endelige beslutninger tas. 
Definisjoner av begreper, valg og vekting av 
indikatorer samt avgrensinger av prosjektet kan 
være eksempler på områder hvor faglig uenighet 
kan oppstå. Dersom faglig uenighet utvikler seg 
til en konflikt, kan dette føre til forsinkelser og 
usikkerhet rundt forskningen og leveransene i 
prosjektet (f.eks. skåringssystemene). Valg av 
indikatorer og vekting i skåringssystemene som 
gir negativ uttelling for en partners interesser, 
kan i verste fall føre til at partneren ønsker 
å trekke seg fra prosjektet eller vil forsøke å 
underminere prosjektet utad. Konsortieavtalen 
regulerer hvordan partnere kan løses fra avtalen. 

Interessekonflikter kan oppstå når partneres 
egeninteresser bidrar, eller kan antas å bidra, 
til utilbørlig påvirkning på faglige vurderinger 
og beslutninger i NewTools. Dette er særlig 
aktuelt der partnere har økonomiske og 
kommersielle interesser knyttet til utviklingen 
av de to skåringssystemene i prosjektet. I 
arbeidet med skåringssystemene vil vurderinger 
kunne påvirkes av verdier og politikk i tillegg 
til det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget. 
Også ikke-kommersielle interesser kan derfor 
bidra til interessekonflikt. Interessekonflikter 
kan være negativt for konsortiets omdømme, 
uavhengighet og kredibilitet, men kan også 
være utviklende fordi de belyser reelle 
problemstillinger innen ernæring og bærekraft. 

Konflikter om det å bli hørt. Det er risiko for 
at enkelte partnere opplever å ikke få like stor 
mulighet til å fremme sitt syn sammenliknet 
med andre partnere eller at deres syn ikke blir 
godt vurdert og besvart. Arbeidspakkene skal 
legge til rette for at alle partnere kan bli involvert 
på en god måte, for eksempel ved å sørge for 
rimelige frister for innspill. Partnerne har et 
selvstendig ansvar for å være aktive bidragsytere. 
Formelle, skriftlige innspill vil besvares skriftlig, 
men det er ikke gitt at alle innspill vil bli tatt til 
følge. Det er forskerne som har ansvar for å ta 
faglige beslutninger. 

Konflikter om eierskap. I delen av prosjektet 
som skal utforske bruksområder for 
skåringssystemene (arbeidspakke 5) kan det 
oppstå konflikter rundt eierskap til resultater, 
og konkurranserettslige forhold kan g jøre 
det utfordrende for kommersielle aktører å 
samarbeide. Deltakelse i arbeidspakke 5 vil 
innebære at deltakere innhenter og deler innsikt 
og sammen eller alene identifiserer mulige 
konseptplattformer, idéer til konkrete prosjekter, 
konsepter og løsninger, som om mulig også 
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testes ut i konkrete settinger. Dersom aktuelt, 
vil deltakere få eierskap og bruksrettigheter 
til eventuelle resultater i henhold til pkt. 9 i 
konsortieavtalen. Det forventes at alle som 
velger å delta her deler av sin innsikt og bidrar til 
å identifisere gode løsninger. Enkelte aktører har 
allerede begynt å bruke indikatorer på sunnhet 
og bærekraft i sitt arbeide. 

Aktører som har eksisterende løsninger i 
bruk kan velge å ta disse inn i prosjektet for 
videreutvikling og deling, eller holde dem 

utenfor. Det er ønskelig å bygge på eksisterende 
løsninger, men det kan likevel skje at noen av 
løsningene som utvikles i prosjektet overlapper 
med eksisterende løsninger.

Konflikthåndtering. Om konflikter oppstår,  
skal disse løses på så lavt nivå som mulig, det vil 
si i den enkelte arbeidspakke. Dersom dette ikke 
fungerer kan arbeidspakkelederne vurdere om 
saker skal løftes til styret. Det er styrets ansvar  
å vurdere fra sak til sak hvordan en konflikt  
skal løses. 
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Prosess og metode bak  
rammeverket
Det å strukturere og legge rammene for 
samhandling mellom ulike aktører når komplekse 
problemer skal løses, er ikke et nytt tema. 
Arbeidet med rammeverket startet ut med å 
søke etter relevante publikasjoner i faglitteratur 
og på hjemmesidene til store internasjonale 
organisasjoner. 

Verdens helseorganisasjons (WHO) rammeverk 
for engasjement med ikke-statlige aktører 
(FENSA)⁵ framstod som det best egnede 
rammeverket å ta utgangspunkt i. Struktur og 
innhold er derfor basert på dette rammeverket. 
Det er også hentet inspirasjon fra enkelte av de 
deltakende forskningsinstitusjonenes interne 
retningslinjer.

En arbeidsgruppe med representanter fra 
forskningsinstitusjonene utarbeidet forslag 
til innhold med utgangspunkt i FENSA-
strukturen. Gjennom en åpen høringsrunde 
fikk alle partnerne i NewTools mulighet til å 
spille inn på forslaget. Arbeidsgruppen gikk 
g jennom og vurderte alle innspill. Rammeverk 
og innspill ble presentert og g jennomgått av 
prosjektstyret i mai 2022. Høringsrunden 
førte til flere justeringer og forbedringer 
relatert til avgrensning og tydelighet. Styret 
ga arbeidsgruppen i oppgave å ferdigstille 
rammeverket. Rammeverket revideres i løpet  
av prosjektperioden ved behov.

«Rammeverk for samhandling er en 
strukturert veiledning for å fullføre 
en prosess eller prosedyre»⁶ 
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3. En forskningsorganisasjon er en enhet som 
har som hovedformål å drive med uavhengig 
forskning i form av grunnforskning og/eller 
anvendt forskning jf.  
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