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Fastsettelsesbrev for endringer i forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om
kvoteordningen for melk
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift 23. desember 2011
nr. 1502 om kvoteordningen for melk.
Forslag om avvikling av Klagenemnda for kvoteordningen for melk (heretter Klagenemnda)
som klageinstans for kvoteordningen for melk og overføring av dette ansvaret til Landbruksog matdepartementet som "nærmeste overordnet", ble sendt på høring 5. februar 2018. Det
er innkommet to høringssvar med merknader.

1. Bakgrunnen for endringene
Forskrift om kvoteordningen for melk har blitt endret flere ganger siden opprettelsen av
Klagenemnda, og med dagens regelverk er dispensasjonsadgangen sterkt redusert samtidig
som regelverket er betydelig forenklet. Dette har gjort at antall saker i Klagenemnda har gått
sterkt ned det siste tiåret. Sakene Klagenemnda får til behandling er i all hovedsak av juridisk
og forvaltningsmessig karakter, og typiske saker nemnda har behandlet de siste årene
omhandler kvoteleie, kvotesalg, kjøp av kvote fra staten og unntak fra leveransekravet i § 14.
De fleste sakene knyttet til kvoteleie dreier seg om fristoverskridelse.
Noen av sakene er av mer komplisert art, og fordrer realitetsbehandling. Dette gjeldet saker
som kan være knyttet opp mot bedrageri-bestemmelsene i straffeloven. Disse sakene krever
slik sett en type kompetanse som nemndsmedlemmene ikke kan forventes å besitte.
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2. Forslaget som ble sendt på høring
Landbruks- og matdepartementet foreslo å avvikle Klagenemnda fra 1. juli 2018 og la
departementet som "nærmeste overordnede" instans til Landbrusdirektoratet overta
klagebehandlingen slik at klagesakene inngår som en del av det ordinære
forvaltningssystemet.

3. Høringsinstansenes syn på forslaget
Landbruksdirektoratet støtter departementets vurderinger og forslag til avvikling av
klagenemnda for kvoteordningen for melk. Direktoratet foreslår videre at klagesaker mottatt
av direktoratet før ikrafttredelsesdato behandles av klagenemnda, og at klagesaker mottatt
etter ikrafttredelsesdato behandles av departementet etter ny ordning.
Norges Bondelag anfører at de ser det er argumenter for å avvikle Klagenemnda, men fordi
regelverket for kvoteordningen for melk har blitt endret hyppig de siste årene foreslår Norges
Bondelag å videreføre Klagenemnda, men å gjøre en ny vurdering etter noen år basert på
utviklingen i antall saker.

4. Departementets vurdering av høringsinnspillene
Departementet deler ikke Norges Bondelags vurdering av at det som følge av stadig
endringer i kvoteregelverket vil være et potensiale for flere klagesaker og behov for
klagenemnd. Departementet viser til at antall saker i Klagenemnda har blitt sterkt redusert
det siste tiåret, blant annet som følge av et enklere og tydeligere regelverk med mindre
adgang til dispensasjon. Departementet går ut fra at antall klagesaker vil fortsette å falle noe
sammenlignet med dagens nivå.

5. Ikrafttredelsestidspunkt
Når det gjelder tidspunkt for avvikling er det behov for en overgangsordning. Nemndsmedlemmene er oppnevnt frem til 1. juli 2018. Det er derfor behov for å gjøre departementet til
klageinstans noe tid før dette, slik at klagenemnda har mulighet til å behandle eventuelle
klager innkommet mens klagenemnda fortsatt var klageinstans.
Departementet vurderer at det er hensiktsmessig å avvikle Klagenemnda fra 1. juni 2018.
Klagesaker mottatt av Landbruksdirektoratet før ikrafttredelsesdato skal behandles av
klagenemnda, og klagesaker mottatt etter ikrafttredelsesdato skal behandles av Landbruksog matdepartementet.

6. Konklusjon
Klagenemnda for kvoteordningen for melk avvikles fra og med 1. juni 2018. Klagesaker
mottatt av Landbruksdirektoratet før ikrafttredelsesdato behandles av klagenemnda, og
klagesaker mottatt etter ikrafttredelsesdato behandles av Landbruks- og matdepartementet
etter ny ordning.
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