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Høringsmerknader —forslag om endring av lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og

mattrygghet mv.(matloven)

Det vises til brev av 27.06.2014 der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og

omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag til endringer i

lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven).

Regjeringen foreslår at den lovfestede bindingen av Mattilsynets organisering blir fjernet.

Samtidig foreslås det enkelte endringer i de andre administrative bestemmelsene om Mattilsynets

virkemidler.

Bakgrunn

Mattilsynet ble opprettet i 2004 som en fusjon av fire tidligere statlige etater og ca. 90 kommunale

næringsmiddeltilsyn.

Mattilsynet er i dag organisert i tre forvaltningsnivåer noe som er lovfestet i matloven. I

tildelingsbrevet til Mattilsynet for 2014 framgår det at «Mattilsynet skal gjennomgå

organisasjonsstrukturen og foreslå en skisse til eventuelle endringer i sitt innspill til revidert

nasjonalbudsjett for 2014. Skissen skal også omtale eventuelle behov for lovendringer».

Gjennomgangen er et ledd i regjeringens arbeid med å effektivisere offentlig sektor.

Mattilsynet ønsker nå å legge opp til en organisasjonsmodell med to forvaltningsnivåer med ett

hovedkontor og fem regioner. Dette innebærer en reduksjon i antall regioner fra dagens åtte til fem.

Regionen skal ha et antall kontorsteder som i utgangspunktet blir videreført. Førsteinnstansvedtak

fattes i regionene mens klagesakene skal behandles på hovedkontoret.

Fylkesmannens merknader

Fylkesmannen i Oppland er enig med regjeringen i at det er viktig med en enklere, mer enhetlig og

effektiv forvaltning. Rammene for organisering av Mattilsynet bør være robuste slik at etaten kan

tilpasse seg endringer i samfunnet og sikre god utnyttelse av offentlige ressurser.

Mattilsynet er også tilsynsmyndighet etter andre lover enn matloven som kosmetikkloven og

dyrevelferdsloven. Disse lovene inneholder ikke tilsvarende binding av organiseringen.

Fylkesmannen støtter derfor forslaget om å fjerne den lovmessige bindingen av den interne

organiseringen av Mattilsynet.

Fylkesmannen mener at organiseringen i regioner ikke skal bestemmes av Mattilsynet. Dette

ansvaret bør ligge hos regjeringen. En rekke statlige etater som NVE, Statens vegvesen,

Arbeidstilsynet er organisert i regioner som ikke «samsvarer» med hverandre. Fylkesmannens
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samordningsrolle blir svært krevende nå staten framstår som organisatorisk lite koordinert. En

utvikling i retning av at fylket taper terreng som territoriell enhet for statlig forvaltning med en stadig

sterkere fagstyring og målstyring på ulike sektorområder, kan få som konsekvens at regionale

statsetater i mindre grad retter oppmerksomhet og ressurser på samordningsprosesser i regi av
Fylkesmannen.

Behovfor nye virkemidler
Fylkesmannen mener det er viktig at Mattilsynet kan rette sanksjoner mot overtredelser som har

funnet sted. Fylkesmannen støtter forslaget om å gi Mattilsynet mulighet til å ilegge

overtredelsesgebyr. Fylkesmannen støtter også forslaget om å gi Mattilsynet hjemmel til å kreve

gebyr rettet mot private og kunne ilegge virksomhetskarantene rettet mot den som er ansvarlig i

virksomheten.

Lovforslaget
I forslag til § 25 heter det bl.a.....»kan pålegges å stenge en eller flere aktiviteter for en avgrenset

periode på inntil 6 måneder».

Fylkesmannen foreslår et tillegg der det framgår at man ikke kan starte ny virksomhet i samme

periode.
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