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09.09.2014193/2014 Fylkesrådet

Høring- forslagtil endringav matloven

Sammendrag

Fylkesrådet er via media blitt gjort kjent med at Landbruks- og matdepartementet nylig har
hatt til høring en sak om endring av matloven. I denne sammenheng foreslås at de tre
nordligste fylkene slås sammen til én matregion med nytt regionskontor i Tromsø, og at
regionskontorene på Sortland og i Kautokeino legges ned som følge av dette.

Høringsfristen gikk ut 11. august 2014. Fylkesråden for næring har bedt departementet om å
bli inkludert som høringsinstans og få anledning til å komme med en uttalelse før utgangen av
uke 34.

Ett av forslagene går ut på å redusere antall forvaltningsnivå i mattilsynet fra tre til to, noe
fylkesrådet kan stille seg bak. For øvrig er fylkesrådet innstilt på at dagens regionstruktur i
Nord-Norge med en egen matregion for Nordland opprettholdes. Fylkesrådet kan likevel stille
seg bak departementets forslag om å slå sammen de tre fylkene til en stor matregion under
den klare forutsetning at regionskontoret til den nye matregionen blir liggende ved
eksisterende regionskontor på Sortland.

Bakgrunn

Landbruks- og matdepartementet(LMD) har sendt på høring et forslag om å endre matloven.
Høringsnotatet er datert 24. juni 2014, og høringsfristen satt til 11. august 2014.
Høringsfristen er dermed ute.

Denne saken er ikke sendt til fylkeskommunene på høring, og fylkesrådet ble først
oppmerksom på saken onsdag 13. august gjennom et medieoppslag, som bl.a. omhandlet
nedleggelse av mattilsynets regionskontor på Sortland. Dagen etter ble det sendt et brev til
LMD hvor fylkesråden for næring ba om å få avgi en formell høringsuttalelse i løpet av uke
34.

Fylkesrådet har så langt ikke fått svar fra LMD på sin henvendelse om å få anledning til å
komme med en høringsuttalelse til saken om endring av matloven.



Problemstilling

Mattilsynet er i dag organisert i tre forvaltningsnivåer: Et sentralt nivå, et regionalt nivå og et
lokalt nivå. Denne strukturen er lovfestet i matloven. Departementet ønsker å legge til rette
for en mer effektiv organisering av mattilsynet, og en eventuell endring i tilsynets
organisasjonsstruktur vil dermed kreve endringer i matloven.

Hovedtrekkene i departementets endringsforslag er at mattilsynet endres fra en tre-nivåmodell
til en to-nivåmodell, at antall regioner endres fra 8 til 5 og at mattilsynet gis anledning til å
kunne ta i bruk nye sanksjonelle virkemidler ved overtredelser av regelverk.

Vurderinger

Fylkesrådet stiller seg svært kritisk til at Nordland fylkeskommune og andre fylkeskommuner
ikke er høringsinstanser i denne saken. Det er også kritikkverdig at høringsfristen er svært
kort (24.06 til 11.08), og at mulighetene for høringsinnspill er lagt til en periode rundt
fellesferien.

Fylkesrådet er positiv til forslaget om en endring av forvaltningsnivå fra tre til to, noe som
innebærer at distriktskontorene ikke lengre får funksjon som eget forvaltningsnivå. I
havbruksforvaltningen betyr dette bl.a. at fylkeskommunen i det daglige vil forholde seg til
kun ett av mattilsynets kontorer —regionskontoret, fremfor en rekke distriktskontorer slik
situasjonen er nå.

Det legges opp til å redusere antall regioner i mattilsynet fra dagens 8 til 5, noe som også
betyr en tilsvarende reduksjon i antall regionskontorer. Det fremgår ikke nærmere av
høringssaken hvilke av dagens regioner som må slås sammen og hvilke regionskontorer som
eventuelt blir berørt for å få til denne endringen.

Imidlertid har det vært gjennomført interne arbeidsprosesser bl.a. knyttet til konkretiseringer
av geografiske regionavgrensninger og til lokalisering av regionskontorer. I denne
sammenheng har media fanget opp at de tre nordligste fylkene foreslås sammenslått til &I
region, og at regionskontorene i Kautokeino (for dagens region Troms og Finnmark) og i
Sortland (for dagens region Nordland) legges ned til fordel for et nytt kontor opprettet i
Tromsø.

Fylkesrådet har brakt i erfaring at mattilsynets regionskontor på Sortland er representert ved et
personell som er høyt kvalifisert og et arbeidsmiljø som både er stabilt og godt. I tillegg er
kontoret lokalisert til den største og tyngste fiskeriregionen i landet og sentralt plassert i
forhold til landets kanskje viktigste havbruksområde. Bl.a. av disse grunner, og fordi det skal
mye til for å endre lokaliseringsstrukturen til statlige arbeidsplasser etablert i distriktene (jfr.
«Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteprodusjon»), kan
det ikke aksepteres at kontoret legges ned som følge av en omorganisering. Derimot kan
fylkesrådet gå med på en sammenslåing av de tre fylkene til en matregion under den klare
forutsetning at regionskontoret for den utvidede matregionen blir lagt til ett av de to
eksisterende regionskontorene. Av grunner nevnt ovenfor mener fylkesrådet at Sortland peker
seg klart ut som sete for regionskontoret til en eventuell ny utvidet matregion i nord.

Fylkesrådet har ingen innvendinger til departements forslag om å gjøre endringer i matloven



slik at mattilsynet får anledning til å kunne ta i bruk nye sanksjonelle virkemidler ved
overtredelser av regelverk.

Selv om fylkesrådet så langt ikke har fått svar fra LMD på sin henvendelse om å få anledning
til å komme med en formell høringsuttalelse til saken om endring av matloven, ønsker
fylkesrådet likevel med dette å legge saken frem for fylkestinget.

Konsekvenser

Nordland fylkeskommune og andre kystfylker ble i 2010 tillagt et overordnet ansvar for
forvaltning og koordinering av akvakultursøknader. Mattilsynet inngår som en av flere
sektormyndigheter i saksbehandlingen av akvakultursøknader, og endringer i mattilsynets
organisering kan få betydning for fylkeskommunenes saksbehandling.

Vedtakskompetanse

Det vises til FT-sak 111/2012 —Reglement for delegasjon av myndighet fra fylkestinget
kapittel 6, pkt. 6.6, uttalelse i høringssaker, der fylkesrådet kan avgi uttalelse i saker som
omhandler lovforslag når tidsfrister ikke muliggjør behandling i fylkestinget.

Fylkesrådets innstilling til vedtak

Fylkeskommunene deltar, bl.a. sammen med mattilsynet, i forvaltningen av havbrukssaker.
Ikke minst av den grunn stiller fylkesrådet seg svært kritisk til at Landbruks- og
matdepartementet ikke har inldudert fylkeskommunene på listen over høringsinstanser om
endring av matloven.
Fylkesrådet støtter forslaget om å redusere forvaltningsnivåene i mattilsynet fra tre til to.
Når det gjelder den nordlige landsdelen går fylkesrådet primært inn for å opprettholde dagens
regionstruktur med en egen matregion for Nordland.
På gitte betingelser kan fylk fylkesrådet estinget likevel støtte en sammenslåing av de tre
nordligste fylkene til én matregion. Regionskontoret for den utvidede regionen blir lagt til ett
av de to eksisterende regionskontorene. Fylkesrådet mener da at Sortland peker seg klart ut
som lokaliseringssted.
Fylkesrådet støtter forslaget om å endre matloven slik at mattilsynet får anledning til å kunne
ta i bruk nye sanksjonelle virkemidler ved overtredelser av regelverk.

Bodø den 03.09.2014
Arve Knutsen
fylkesråd for næring
sign

09.09.2014 Fylkesrådet
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Enstemmig vedtak

1. Fylkeskommunene deltar, bl.a. sammen med mattilsynet, i forvaltningen av havbrukssaker.



Ikke minst av den grunn stiller fylkesrådet seg svært kritisk til at Landbruks- og
matdepartementet ikke har inIdudert fylkeskommunene på listen over høringsinstanser om
endring av matloven.
Fylkesrådet støtter forslaget om å redusere forvaltningsnivåene i mattilsynet fra tre til to.
Når det gjelder den nordlige landsdelen går fylkesrådet primært inn for å opprettholde dagens
regionstruktur med en egen matregion for Nordland.
På gitte betingelser kan fylk fylkesrådet estinget likevel støtte en sammenslåing av de tre
nordligste fylkene til &Imatregion. Regionskontoret for den utvidede regionen blir lagt til ett
av de to eksisterende regionskontorene. Fylkesrådet mener da at Sortland peker seg klart ut
som lokaliseringssted.
Fylkesrådet støtter forslaget om å endre matloven slik at mattilsynet får anledning til å kunne
ta i bruk nye sanksjonelle virkemidler ved overtredelser av regelverk.
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