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Høring vedrørende ny forskrift om kvoteordningen for melk

Vi viser til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev av 17.11.2010 med forslag til ny forskrift
om kvoteordningen for melk.

Innledning
Brønnøysundregistrene er en etat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og
registreringsordninger for næringslivet. Brønnøysundregistrene har også forvaltningsansvaret for
Altinn, offentlig sektors samhandlingsportal med næringslivet. Altinn er kontaktpunktet i Norge for
tjenesteytere fra EØS området i henhold til tjenesteloven av 19. juni 2009 nr 103 §§ 6 og 7.
Brønnøysundregistrene forvalter også ELMER-retningslinjene, en forvaltningsstandard for ufforming
av elektroniske skjemaer.

Oppgaveregisteret er høringsinstans ved forslag om regelendringer som kan innebære nye eller
endringer i eksisterende oppgaveplikter. Gjennom sitt samordningsarbeid skal Oppgaveregisteret
søke å oppnå en reduksjon i de oppgaveplikter som påligger næringslivet.

På denne bakgrunn ønsker vi å uttale oss i høringssaken.

Generelle kommentarer
Oppgaveregisteret er positiv til at Landbruks- og matdepartementet har foretatt en så helhetlig
gjennomgang av regelverket, og med dette kan sammenfatte tre forskrifter i en. Denne type
regelverksforenkling vil bidra til at en stor gruppe næringsdrivende, lettere vil kunne gjøre seg kjent
med gjeldende regelverket, og forenkle forarbeidet den næringsdrivende har i forbindelse med kjøp
eller utleie av melkekvote. Samtidig som den næringsdrivende får større fleksibilitet i forhold til å
planlegge egen produksjon og bruk av kvoten.

Plikt til å bruke organisasjonsnummer og opplysninger om registreringsenheter
Rutinemessig minner vi om offentlige organers plikt til å bruke organisasjonsnummer som entydig
identifikator på registreringsenheter. Plikten omfatter også bruk av opplysninger om slike
registreringsenheter lagret i Enhetsregisteret, jf. § 1 lov om Enhetsregisteret av 3. juni 1994 nr 15.

Meldeplikt til Oppgaveregisteret
Vi minner til slutt om at nye eller endrede oppgaveplikter skal meldes til Oppgaveregisteret, jf § 4 i
lov om Oppgaveregisteret av 6. juni 1997 nr 35. Fastlagt skjema BR-1020 "Næringslivets
oppgaveplikter" er tilgjengelig på htt ://www.brre .no/blanketter/o ave likt.html
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Side 2

Ta gjerne kontakt med Oppgaveregisteret for ytterligere opplysninger.
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Håkon Olderbakk
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Elisabeth Lilleholt


