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HØRING AV RAPPORTEN - PROSESSKARTLEGGING AV
BEDRIFTSETABLERING

Vi viser til brev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 16.06. 2010, der prosjektrapporten
"Prosesskartlegging av bedriftsetablering" sendes på høring.

Mattilsynet er en av høringsinstansene for rapporten. Etter intern avklaring besvares høringsbrevet
av distriktskontoret for Oslo på etatens vegne.

Rapporten gjelder i hovedsak selve etableringen av virksomheter og arbeidet med dette,
Mattilsynet er generelt lite involvert i denne fasen av en virksomhets "liv".

Mattilsynet omtales ikke spesielt i avsnittet om involverte myndigheter, vi antar at det ovennevnte
er årsaken til dette.

Fire bransjer omtales i rapporten, hvorav to er relevante for Mattilsynet, kafe / restaurant og import
/ eksport.

Spesielle tillatelser for import / eksport innen ulike bransjer er det ikke sett nærmere i detalj på i
prosjektet. Slike tillatelser finnes det en rekke av innenfor Mattilsynets forvaltningsområder.

I rapportens omtale av etablering av kafe / restaurant står det på side 40 at bestemmelsen om plikt
til forhåndsgodkjenning av virksomheter fra Mattilsynet er opphevet. Meldeplikten, som erstatter
den tidligere godkjenningsplikten, nevnes ikke her. Denne bør etter vår vurdering omtales i dette
avsnittet, ikke bare i vedlegget til rapporten.

Meldeplikten til Mattilsynet nevnes heller ikke i rapportens vedlegg 1. Her skrives det at Mattilsynet
kan kontaktes for informasjon. Den obligatoriske meldeplikten bør etter vår oppfatning omtales i
dette vedlegget.

www.mattilsynet.no
Postadresse: Postboks 383
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



I rapportens vedlegg 2, under aktuelt lovverk, omtales meldeplikten til Mattilsynet på side 84.
Informasjon om regelverk som forvaltes av Mattilsynet gjentas delvis på side 85 i dette vedlegget.
For oss synes det som om samme opplysninger fremkommer to ganger, og da kan fjernes den
siste gangen.

Vennlig hilsen

jetil Berg
distriktssjef
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