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1. Innledning 

I dette tildelingsbrevet meddeler Landbruks- og matdepartementet (LMD) 

styringssignaler og Stortingets budsjettvedtak for Mattilsynet i 2021. Prop. 1 S (2020–

2021) for LMD ble behandlet i Stortinget 19. desember 2020 på grunnlag av Innst. 8 

S (2020–2021). Tildelingsbrevet er utarbeidet i samarbeid med Helse- og 

omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og omfatter alle de 

fagansvarlige departementenes ansvarsområder. Eventuelle endringer eller 

ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2021. 

 

Tildelingsbrevet skal sees i sammenheng med Instruks for Mattilsynets økonomi- og 

virksomhetsstyring (virksomhetsinstruksen). Virksomhetsinstruksen angir hvilken 

myndighet og hvilket ansvar virksomhetsledelsen har, hvilke krav departementet 

stiller til systemer, rutiner og styringsprosesser i virksomheten samt krav til 

rapportering.  

Mattilsynets planarbeid for 2021 skal tilpasses mål og styringssignaler gitt i Prop. 1 S 

(2020–2021) for LMD, og som er nærmere utdypet i virksomhetsinstruksen og i dette 

tildelingsbrevet. Virksomhetsinstruksen angir styringssignaler av flerårig karakter. 

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten (jf. § 4 i 

Reglement for økonomistyring i staten). Departementets oppfølging og styring av 

Mattilsynet innrettes etter dette prinsippet. 

 

2. Mål og hovedprioriteringer 

Regjeringens mål for matpolitikken og prioriteringer for 2021 er omtalt i Prop. 1 S 

(2020–2021) for LMD. Mattilsynet skal støtte opp under målene og bidra til god 

måloppnåelse. 

Mattilsynet skal arbeide etter følgende mål:  

• sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann 

• fremme god helse hos planter, landdyr og fisk  

• fremme god dyrevelferd og respekt for dyr  

• fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn  

• ivareta miljøvennlig produksjon 

Hensynet til aktørene langs hele matproduksjonskjeden skal ivaretas, herunder 
markedsadgang i utlandet. 

Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og forventer 
at Mattilsynet gjør tiltak for å bli mer effektive. Dette er innarbeidet i beløpet som er 
stilt til disposisjon.  
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Tverrgående oppdrag i 2021 

KPMG gjennomførte i 2019 en uavhengig gransking av Mattilsynets 

tilsynsvirksomhet. Granskingsrapporten er tydelig på at Mattilsynet ikke har gode nok 

systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. 

Mattilsynet må fortsette arbeidet med forbedringstiltak for å heve 

forvaltningskvaliteten.  

Mattilsynet skal forbedre klagesaksarbeidet for å sørge for en forsvarlig, effektiv og 

enhetlig saksbehandling.  

Kontrollforordningen og underliggende rettsakter er implementert i norsk rett. 

Mattilsynet må følge opp de underliggende rettsaktene, som opplæring og krav til 

kompetanse for egne medarbeidere og andre som utfører offentlige oppgaver. 

Mattilsynet skal ta aktivt del i og prioritere områder med særlige norske interesser i 

regelverksarbeidet i oppfølging av EUs Farm to Fork-strategi. 

Mattilsynet skal samarbeide med Legemiddelverket om implementeringen av de nye 

forordningene om veterinære legemidler og medisinfôr, med sikte på anvendelse fra 

samme tid som i EU 28.01.2022. 

Mattilsynet skal delta i arbeidet med gjennomføring av den nye åpenhetsforordningen 

i norsk rett og tilrettelegging som følge av de vedtatte endringene i EFSA i samarbeid 

med Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). 

Mattilsynet skal delta i arbeidet med å utrede hvilke forskrifter under matloven som 

skal gjøres gjeldende på Svalbard.   

I 2021 skal FN arrangere toppmøte om matsystemer (Food Systems Summit 2021). 

Mattilsynet må påregne å bidra til de norske forberedelsene.  

Mattilsynet skal følge opp koronasituasjonen med nødvendige tiltak og avklaringer av 

problemstillinger knyttet til sine ansvarsområder og tilsynsobjekter. Mattilsynet må 

samarbeide tett med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Veterinærinstituttet. 

Koronasituasjonen kan føre til at det i en del tilfeller ikke lar seg gjøre å utføre 

tilsynsaktiviteter som krever fysisk tilstedeværelse. Prioritering av tilsynsaktivitetene, 

både ved valg av alternative kontrollmetoder og hvilke regelverksområder det skal 

føres tilsyn med etterlevelsen av, skal tilpasses koronasituasjonen med sikte på å 

opprettholde den samlede tilsynsproduksjonen. 

 

Mattilsynet skal jobbe med å få på plass en tilfredsstillende tilgangsstyring i 

tilsynssystemet MATS, med tilhørende database og servere.   
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Særskilte oppdrag for 2021 under Mattilsynets hovedmål 

Sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann 

Mattilsynet skal legge vekt på arbeidet med å påse at virksomhetene på matområdet 

følger regelverket for å sikre at mat som omsettes er trygg.  

Mattilsynet skal fortsette arbeidet med utkast til nye nasjonale grenseverdier for 

innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd med sikte på sluttføring i 2021.  

Mattilsynet skal være en tydelig aktør på drikkevannsområdet. Tilsyn på 

drikkevannsområdet skal prioriteres og Mattilsynet skal bruke nødvendige virkemidler 

overfor kommuner og vannverk som ikke oppfyller regelverket. Endringer i 

drikkevannsforskriften som følge av endret drikkevannsdirektiv skal sendes på høring 

i 2021. Mattilsynet skal delta i arbeidet med å evaluere og oppdatere 

gjennomføringsplanen for Helse- og omsorgsdepartementets sektoransvar etter 

Nasjonale mål for vann og helse, og bidra til at målene nås. Mattilsynet skal bidra i 

arbeidet med å gjennomgå rapportering på drikkevannsområdet som omtalt i Meld. 

St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga. I tillegg til å føre tilsyn skal Mattilsynet følge 

opp relevante plansaker for å påse at drikkevannshensyn blir ivaretatt, og bidra i det 

pågående arbeidet med vannforvaltningsplaner for neste planperiode (2022–2027). 

Regjeringen vil at det skal legges til rette for høsting og oppdrett av nye arter. I 

samarbeid med Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og annen 

kunnskapsstøtte skal Mattilsynet følge opp arbeidet med tang og tare som prioriterte 

arter ved å utvikle tilrettelagt regelverk og tilsyn.     

Som medlem i Kriseutvalget for atomberedskap, skal Mattilsynet bistå Direktoratet for 

strålevern og atomsikkerhet med planlegging og gjennomføring av den sivile 

nasjonale atomberedskapsøvelsen SNØ 2022. Mattilsynet skal også planlegge for 

egen deltakelse i øvelsen.  

Fremme god helse hos planter, landdyr og fisk 

Mattilsynet skal utarbeide forslag til modernisering og forenkling av 

plantehelseregelverket, både av hensyn til næringsaktørene og egen ressursbruk.  

Mattilsynet skal være kontaktpunkt og har ansvaret for koordinering av det norske 

arbeidet mot UPOV (Union for the Protection of New Varieties of Plants). Mattilsynet 

er delegasjonsleder ved møter i UPOV fra 2020.  

Mattilsynet skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra i oppfølgingen av Nasjonal 

strategi for urbant landbruk.  

Dyrehelseforordningen og underliggende rettsakter er planlagt implementert i norsk 

rett slik at de trer i kraft 21. april 2021, samtidig med at de kommer til anvendelse i 

EU. Mattilsynet må følge opp arbeidet med å gjennomføre dyrehelseforordningen og 

underliggende rettsakter, samt utarbeide nasjonalt regelverk der det er nødvendig. 
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Mattilsynet skal i 2021 fortsette oppfølgingen av ESA-inspeksjonen på 

fiskehelseområdet i mai 2019, der det ble gjort alvorlige funn. Eksisterende regelverk 

videreføres i stor grad i EUs nye dyrehelseforordning. Oppfølgingen må ses i 

sammenheng med både med ny ILA-strategi og gjennomføring av ny 

dyrehelseforordning. 

Regjeringen har mål om en bærekraftig og forutsigbar vekst i havbruksnæringen, jf.  

Meld. St. 16 (2014–2015). Mattilsynet skal bidra til dette ved å videreføre innsatsen 

med kontroll av oppdrettsanlegg, særlig når det gjelder forsvarlig bekjempelse av 

lakselus, legemiddelbruk, samt forebygging og begrensning av listeførte sykdommer. 

Det er viktig med rask reaksjons- og saksbehandlingstid ved sykdomsutbrudd og 

annet som truer fiskehelsen. Tilgang til tilstrekkelige data av god kvalitet skal 

prioriteres i 2021, inkludert data som på egnet måte viser tilstanden i sjømatnæringen 

og gjør det mulig å planlegge og gjennomføre et enhetlig og målrettet risikobasert 

tilsyn. Mattilsynet skal fremstå som en god tiltrodd tredjepart for norsk sjømat på 

innenlandsmarkedet og eksportmarkedet.  I dette ligger også en hensiktsmessig og 

ressurseffektiv rapportering, og oppfølging av arbeidet med "OPS-Sjømat" i 

samarbeid med Fiskeridirektoratet og en rekke andre offentlige og private aktører. 

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å følge opp rapporten "Havbruk til 

havs" (2019), som ble utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe. Mattilsynet 

skal bidra i dette arbeidet. 

Mattilsynet skal bidra i arbeidet med å videreutvikle den nasjonale strategien mot 

antibiotikaresistens. Mattilsynet skal bidra til et sterkt tverrsektorielt internasjonalt 

samarbeid mot antibiotikaresistens med særlig vekt på restriktiv og fornuftig bruk. 

Mattilsynet skal følge opp arbeidet med å få nødvendig oversikt over forskrivning og 

bruk av antibiotika til dyr ved å bruke det veterinære legemiddelregisteret. 

Mattilsynet skal med bakgrunn i ny vurdering fra VKM etter påvisning av skrantesjuke 

(CWD) på Hardangervidda i 2020 revidere strategien for videre håndtering av CWD 

hos hjortedyr, og videreføre arbeidet med å skaffe oversikt over utbredelsen.  

Mattilsynet skal i samarbeid med Miljødirektoratet, på basis av innspill fra VKM og 

andre faginstanser, vurdere arbeidet med reetablering av villreinstammen i Nordfjella. 

 

Mattilsynet skal videreføre arbeidet med å kartlegge og følge opp nødvendige tiltak 

for å bekjempe sauesjukdommen mædi etter nye funn i 2019 og 2020.    

Mattilsynet skal videreføre arbeidet med å følge opp tiltak i Handlingsplanen mot 

villsvin i Norge innenfor sitt ansvarsområde. Mattilsynet skal ha særlig fokus på 

kommunikasjon, samt tiltak som bidrar til økt felling av villsvin, innlevering av prøver 

og økt motivasjon for å melde fra om syke og selvdøde villsvin.    

Mattilsynet skal arbeide videre med prosjektet om nytt system for identifikatorer i 

husdyrhold med sikte på ferdigstillelse.  
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Fremme god dyrevelferd og respekt for dyr 

Mattilsynet skal legge vekt på arbeidet for å fremme god dyrevelferd, inkludert 

viltlevende landdyr. 

Mattilsynet skal følge opp obligatorisk dyrevelferdsprogram for svin (jf. forskrift av 

10.06.2020), samt gjennomføre første del av en nasjonal tilsynskampanje i 

slaktegris- og smågrisproduksjonen.  

I saker som gjelder dyrevelferd på grunn av fare for rovviltangrep, skal Mattilsynet 

fortsatt bidra til oppfølging av rovviltforliket fra 2011 og Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i 

norsk natur – Bestandsmål for ulv og ulvesone, gjennom tett samarbeid med 

miljøforvaltningen, landbruksforvaltningen og berørte parter. 

Mattilsynet skal samarbeide med politiet om utvidelse og gjennomføring av en 

landsdekkende dyrepolitienhet under Politidirektoratet ved å etablere dyrepoliti i alle 

12 politidistriktene, i tråd med samarbeidsmetodene som er utviklet i Trøndelag og 

Rogaland. 

Mattilsynet skal delta i en arbeidsgruppe om endring av hundeloven. 

God fiskevelferd er viktig for å oppnå en bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. 

Mattilsynet skal i 2021 utvikle en mer strategisk, enhetlig og risikobasert tilnærming 

for tilsyn med lus, fiskevelferd og dødelighet.  

 

Fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn  

Matinformasjon og merking av mat er de viktigste kildene til opplysninger som skal gi 

forbrukerne bakgrunn for begrunnede valg, trygg bruk av mat og et sunnere kosthold. 

Mattilsynet skal følge opp etterlevelsen av regelverket om matinformasjon og 

merking.  

 

Mattilsynet skal følge opp relevante tiltak i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 

(2017–2021, forlenget til 2023) for tiltak innenfor sitt ansvarsområde i samarbeid med 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

 

Mattilsynet skal i 2021 fortsatt bidra i arbeidet med utforming av nytt regelverk og 

gjennomføring av regelverkspakken om økologisk produksjon i Norge.  

Mattilsynet skal bidra i sekretariatet for utarbeiding av en NOU om genetisk 

modifiserte organismer (GMO). Klima- og miljødepartementet leder arbeidet.   

Prosjektet "En vei inn" har som formål at helsepersonell, virksomheter, pasienter og 

pårørende enkelt skal kunne melde fra om hendelser ett sted for de ulike melde- og 

varslingsordningene. Mattilsynet skal i 2021 fortsatt bidra til "En vei inn" innenfor sitt 
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ansvarsområde og delta i endringsrådet for løsningen. Det er et mål at kosttilskudd er 

inkludert i "En vei inn" i løpet av 2021 etter dialog om kostnader med Norsk helsenett. 

 

Mattilsynet skal i samarbeid med departementene følge opp bransjeavtalen om 

reduksjon av matsvinn som ble inngått i 2017. Mattilsynet skal bidra i 

Miljødirektoratets arbeid med forslag til matkastelov. 

 

 

Ivareta miljøvennlig produksjon 

Mattilsynet skal bidra i arbeidet med revidering av handlingsplan for bærekraftig bruk 

av plantevernmidler. Mattilsynet skal fortsatt bidra i vurdering av søknader om midler 

til prosjekter som følger opp planen.  

 

Mattilsynet må i godkjenningsarbeidet av plantevernmidler, bruke relevante scenarier 

i risikovurderinger og vurdere mulighet for godkjenning til bruk i avgrensede områder 

som et alternativ til nasjonal godkjenning.  

 

Mattilsynet må ta del i sluttføring av nasjonalt regelverk for organisk gjødsel som etter 

planen vil skje i 2021.  

 

 

Ivareta markedsadgang 
Mattilsynet skal tilrettelegge for markedsadgang til tredjeland gjennom bilateralt 

samarbeid. Mattilsynet skal i 2021 prioritere å opprettholde markedsadgang til land 

med eksisterende handel av betydning. Mattilsynet skal følge opp arbeidet med 

utvikling av nye markeder, eller nye produkter i eksisterende markeder, dette skal 

gjøres i samråd med departementene. Tilrettelegging for eksport av sjømat 

prioriteres. Mattilsynet skal fortsette arbeidet med forbedring av system for utstedelse 

av eksportattester med konkrete leveranser knyttet til mer automatisert 

attestutstedelse. Overgang til elektroniske løsninger samt økt tilgjengelighet og 

fleksibilitet for næringsaktørene ved utstedelse av attester skal prioriteres i 2021.  

 

 
 

3. Budsjettvedtak 

 

3.1 Utgifter 

Følgende beløp stilles til disposisjon for Mattilsynet i 2021: 

Kap. Post Benevning Sum post 

(tusen) 

Sum kap. 

(tusen) 
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 471   Statens erstatningsansvar 

og Stortingets 

rettferdsvederlagsordning 

  (uten beløp) 

  71 Erstatningsansvar m.m., 

overslagsbevilgning 

(uten beløp)   

702   Beredskap   200 

  21 Spesielle driftsutgifter, kan 

overføres, kan nyttes 

under post 70 

200   

1115   Mattilsynet   1 393 218 

  01 Driftsutgifter1        1 375 767   

 22 Spesielle driftsutgifter, kan 

overføres, kan nyttes 

under post 70 

13 251   

  71 Tilskudd til erstatninger, 

overslagsbevilgning 

4 200   

          

Sum       1 393 218 

 

 

Det tas forbehold om endringer i tildelingen som følge av eventuelle endringer i 

budsjettet for 2021. 

3.2 Inntekter 

Stortinget har vedtatt følgende inntektsbevilgning som gjelder Mattilsynet for 2021:  

Kap. Post Benevning Sum post 

(tusen) 

Sum kap. 

(tusen) 

4115   Mattilsynet   205 297 

  01 Gebyrer 199 223   

 02 Driftsinntekter, refusjoner 

m.m. 

 6 074  

 5550  Miljøavgift på 

plantevernmidler 

 

  65 000 

  70 Miljøavgift på 

plantevernmidler 

 

 65 000  

Sum       270 297 

 

 
1 LMD har holdt tilbake 2,0 mill. kroner til dekning av utgifter til nasjonal ekspertise i internasjonale organer.   
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Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle endringer i budsjettet for 

2021. 

4. Nærmere omtale av tildeling for 2021 

4.1 Utgiftsposter 

Tildeling under kap. 1115, post 01, driftsutgifter 

Mattilsynet skal dekke driftsutgifter for Veterinærmedisinsk rettsråd og Rådet for 

dyreetikk (unntatt sekretærutgifter) samt for nasjonal komité for bruk av dyr i forsøk. 

Mattilsynet skal dekke utgiftene ved norsk medlemskap i relevante internasjonale 

organisasjoner. 

LMD vil komme tilbake til virkning av vårens lønnsoppgjør i løpet av høsten 2021. 

Tildeling under kap. 1115, post 22 

Bevilgningen skal dekke Mattilsynets utgifter til reguleringspremie til kommunale og 

fylkeskommunale pensjonskasser.  

Tildeling under kap. 1115, post 71, Tilskudd til erstatninger 

Bevilgningen skal dekke statens betalingsforpliktelser overfor dem som har ytt 

nødhjelp etter dyrevelferdsloven § 4 eller dyrehelsepersonelloven § 14, samt 

kostnader for tiltak som settes i verk av Mattilsynet i medhold av matloven, 

dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven i de tilfellene kostnadene ikke kan 

drives inn fra eier/ansvarlig. Posten er en overslagsbevilgning. 

4.2 Inntektsposter 

Tildelingen under kap. 4115, post 01, Gebyrer m.m. 

Det er ved budsjetteringen lagt til grunn at alle gebyrsatser lønns- og prisjusteres.  

Mattilsynet skal sikre at det blir innkrevd gebyr for alle gebyrpliktige oppgaver. 

Mattilsynet skal i årsrapporten redegjøre for sammenhengen mellom inntekter fra 

gebyrene og utgifter ved å utføre de gebyrpliktige oppgavene. Når det gjelder 

utgiftene, skal det oppgis tall både for totale utgifter og for de direkte utgiftene ved å 

utføre de gebyrpliktige oppgavene. 

Mattilsynet skal i innspillet til revidert budsjett for 2021, utarbeide en prognose for 

provenyet fra gebyrene på kap 4115 post 01. 

 

Tildelingen under kap. , post 02, Driftsinntekter og refusjoner mv. 

I tillegg til driftsinntekter fra oppgaver som Mattilsynet utfører for annen forvaltning 

samt diverse refusjoner, kan visse inntekter fra gebyrer for særskilte ytelser som 
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Mattilsynet utfører utenfor ordinær arbeidstid av hensyn til næringsutøverne, føres på 

posten, jf. Prop. 1 S (2020–2021) Landbruks- og matdepartementet. 

Tildelingen under kap. 5550, post 70, Miljøavgift på plantevernmidler 

Det er ikke gjort endringer i Miljøavgiften på plantevernmidler, jf Prop. 1 S (2020–

2021) Finansdepartementet og Innst 3 S (2020–2021).  

4.3 Særskilte belastningsfullmakter fra Helse- og omsorgsdepartementet 

Mattilsynet gis fullmakt til å belaste kap. 702 post 21 Beredskap med inntil 0,2 mill. 

kroner til beredskapsplanlegging og øvelser knyttet til oppfølging av lov om 

helsemessig og sosial beredskap, jf. Prop. 1 S (2020–2021) Helse- og 

omsorgsdepartementet, med forventninger til nærmere samarbeid med 

Helsedirektoratet om beredskap og sikkerhet og krav om resultatrapportering i 

årsrapporten. 

4.4 Erstatninger 

Mattilsynet gis fullmakt til å belaste kap. 471 post 71 for erstatninger som er omfattet 

av rundskriv G-01/2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi presiserer at 

Mattilsynet er ansvarlig for at vilkårene for å utgiftsføre erstatningsutbetalinger på 

kap. 471 post 71 er oppfylte i henhold til rundskrivets bestemmelser, og at Justis- og 

beredskapsdepartementet varsles i henhold til rundskrivets punkt 4. LMD ber om å bli 

varslet om erstatningsutbetalinger som overstiger 250 000 kroner. Eventuelle 

utbetalinger bør også kort omtales i Mattilsynets årsrapport. 

5. Fullmakter for budsjettåret 2021 

Rundskriv R-110 fra Finansdepartementet angir fullmakter til avvik fra 

bevilgningsreglementets hovedprinsipper, som Landbruks- og matdepartementet har 

anledning til å delegere videre til underliggende virksomheter. Årlige fullmakter til 

avvik fra bevilgningsreglementet hovedprinsipper gis under pkt. 6.2. Dersom 

Mattilsynet har behov for ytterligere fullmakter som fremgår av R-110, ber vi om at 

dette tas opp med departementet. For personalfullmakter vises det til punkt 3.5 om 

personalforvaltning i virksomhetsinstruksen. 

5.1 Budsjettfullmakter 

Stortinget har vedtatt følgende budsjettfullmakter som angår Mattilsynet: 

 

Merinntektsfullmakter 

 

Overskride bevilgningen under Mot tilsvarende merinntekter under 

Kap. 1115 post 01 Kap. 4115 post 02 
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5.2 Fullmakter etter bevilgningsreglementet 

Mattilsynet gis fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 

budsjettåret. Fullmakten forutsetter at vilkårene i R-110 punkt 2.3 er oppfylt. 

Følgende forhold skal legges frem for departementet før avtaleinngåelse:  

- Avtaler som medfører større økonomiske forpliktelser ut over 

budsjettåret 

- Avtaler av potensiell strategisk betydning 

- Ny husleieavtale av større omfang eller vesentlig endringer av en 

løpende avtale av større omfang.  

 

For alle avtaler utover budsjettåret må virksomheten nøye vurdere behovet for 

oppsigelsesklausuler. 

 

 

6. Rapportering 

Kravene til årsrapport fremgår av virksomhetsinstruksen. Årsrapporten for 2021 

sendes LMD innen 15.03.2022. Årsrapport sendes LMD elektronisk 

(postmottak@lmd.dep.no) med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- 

og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen. 

 
6.1 Årets aktiviteter og resultater  
Rapportering på virksomhetens bidrag til måloppnåelse jf. Punkt 2 om mål og 

hovedprioriteringer, og krav og føringer gitt i økonomi- og virksomhetsinstruksen, 

rapporteres hovedsakelig i årsrapportens del III – Årets aktiviteter og resultater.  

For å kunne følge utviklingen over tid, skal rapporteringen på effekt- og 

produksjonsindikatorer så langt som mulig også omfatte resultater for de to 

foregående år.  

 

Rapportering på effektmål  

 

Effektmål Indikatorer 

Trygg mat og trygt 

drikkevann 

• Antall og andel prøver hvor det er påvist salmonella 

og hvor det er påvist overskridelser av 

grenseverdier for uønskede stoffer  

• Antall og andel undersøkte prøver med ulovlig 

innhold av fremmedstoffer (som f.eks. 

plantevernmiddelrester, dioksiner, PCB og 

legemiddelrester) 

• Antall RASSF-meldinger for allergener som berører 

Norge. 
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• Antall registrerte sykdomstilfeller etter smitte av 

Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, 

Listeria, EHEC (MSIS) 

• Antall meldinger om påvist helsefare i matvarer og 

fôr som er innført til Norge og som er håndtert av 

Mattilsynet (RASFF) 

• Antall meldinger Mattilsynet har meldt om påvist 

helsefare i matvarer og fôr (RASFF) 

• Andel personer i Norge tilknyttet 

vannforsyningssystem med tilfredsstillende 

analyseresultater for drikkevannskvaliteten (E. coli, 

farge, turbiditet og pH) 

 

God helse hos 

planter, fisk og 

landdyr 

• Antall utbrudd og påvisning av alvorlige smittsomme 

sykdommer hos domestiserte og viltlevende landdyr 

og fisk  

• Antall utbrudd og påvisning av skadegjørere på 

EPPOs A2-liste  

God dyrevelferd og 

respekt for dyr 

• Antall og andel i tap av dyr på beite 

• Fotputeskår slaktekylling – andel flokker som 

klassifiseres som A, B og C 

• Andel slaktegris registrert med halesår på slakteri. 

• Antall dyrehold med alvorlig vanskjøtsel av dyr i 

produksjonsdyrehold («dyretragedier») 

 

 

Helse, kvalitet og 

forbrukerhensyn langs 

hele 

matproduksjonskjeden 

• Antall og andel vedtak med hjemmel i 

matinformasjonsforskriften for ferdigpakkede 

næringsmidler 

Miljøvennlig 

produksjon 

• Beregnet risiko ved bruk av plantevernmidler 

• Mengde antibiotika brukt til matproduserende dyr og 

hest, samt kjæledyr. 

   

 Rapportering knyttet til Mattilsynets produksjonsindikatorer  

 

Produksjonsprosess Indikatorer 

Utvikle regelverk • Kommenterte dagsordener skrevet i henhold til mal 

og levert innen frist  

• EØS-notatene skrevet og videresendt til 

departementene innen frist  

• Form 1 sendt departementene innen 2 uker etter 

EØS-komitemøtene  
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Kommunisere og 

veilede 

• Informasjon og veiledning til brukerne på 

internettsidene 

• Informasjon og veiledning til brukere/bransjer/ 

næringer 

Føre tilsyn • Tilsynsproduksjon - antall tilsyn 

o Totalt 

o Drikkevann 

o Dyrevelferd 

o Fiskehelse  

• Produktivitet - antall tilsyn per ukeverk på tilsynstype 

inspeksjon innen fagområdene detalj, servering, 

transport, næringsmidler 

• Beredskap – antall/type gjennomførte øvelser 

• Antall gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, 

med en kort beskrivelse av området analysene 

dekker 

• Saksbehandlingstid for klagesaker 

• Brukertilfredshet tilsynsbesøk 

• Bruk av tilsynskvittering 

• Tid mellom tilsyn og tilsynsrapport 

• Kvalitet på tilsynsrapport 

 

Støtte og styre 

 

• Effektiv drift - andel årsverk til støtte- og 

styreaktiviteter  

• HMS - prosent sykefravær 

• IKT - oppetid for MATS skjematjenester 

 
Styringsindikatorene for effekt og produksjon skal legge til rette for en overordnet 

dialog om Mattilsynets måloppnåelse for bevilgningen og samfunnsoppdraget. Annen 

støttende informasjon, i form av for eksempel statistikk og volumtall, vil også være 

nødvendig som utfyllende bidrag til forståelse av resultater og effekter.  

 

  

6.2 Styring og kontroll 

Rapportering på administrative krav gjøres hovedsakelig i årsrapportens del IV – 

Styring og kontroll.  

 

Responsmiljø for kritiske IKT-hendelser 

Årsrapporten skal gi en omtale av responsmiljø for kritiske IKT-hendelser. 

 

Regjeringens fellesføringer 

Mattilsynet skal følge opp regjeringens fellesføringer.  
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Inkluderingsdugnad 
Mattilsynet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 

regjeringens inkluderingsdugnad. Virksomheten skal i årsrapporten gjøre greie for 

hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget 

arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Mattilsynet 

hatt nytilsettinger i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal virksomheten 

rapportere i årsrapporten antallet med nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en", 

sammen med nytilsettinger i faste og midlertidige stillinger totalt. Se 

Arbeidsgiverportalen på hjemmesiden til DFØ for mer informasjon2:  

Siden innholdet i fellesføringen om inkluderingsdugnaden er den samme for 2021 

som for 2020, sender ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut eget 

rundskriv. Det vises derfor til rundskriv H-6/19. 

 

Bærekraft 
Mattilsynets samfunnsoppdrag understøtter fire av FNs 17 bærekraftsmål, og berører 

minst seks andre. For dette effektmålet er det påvirkning av miljøet som står i 

sentrum, og ønsket om at biologiske ressurser i størst mulig grad resirkuleres 

(sirkulær økonomi). Økologisk produksjon, overføring av sjukdom fra oppdretts- til 

villfisk, bruk av medisiner som kan føre til resistens til lands og til vanns og bruk av 

gjødselvarer og plantevernmidler er områder der Mattilsynet skal gi relevante bidrag 

for å oppfylle bærekraftsmålene. Innsatsen på bærekraftsområdet skal synliggjøres i 

årsrapporten.  

 

6.3 Regnskapsrapportering 

Mattilsynet skal i del VI – Årsregnskap i årsrapporten avlegge årsregnskap i henhold 

til virksomhetsinstruksen og retningslinjer fra Finansdepartementet (R-115). 

 

Delårsrapportering 

Mattilsynet skal rapportere regnskapstall per andre tertial 2021 innen 20. september 

2021. Regnskapsrapporteringen skal fordeles på kapittel- og postnivå. Det skal 

rapporteres både på utgifts- og inntektskapitler. Vesentlige avvik i forhold til 

budsjettrammer og forutsetninger skal forklares. 

7. Styringskalender 

Departementene legger vekt på å videreføre og videreutvikle styringsdialogen 

mellom Mattilsynet og departementene, bl.a. gjennom styringsmøter.  

 
2 https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-
inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten 
 

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten
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Frist Oppgave Ansvar 

Jan./feb. 2021 Årsavslutning for 2020, jf. eget brev fra 

LMD 

Mattilsynet 

1.3.2021 Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 Mattilsynet 

15.3.2021 Årsrapport 2020 Mattilsynet 

28.04.2021 Styringsmøte  LMD 

01.05.2021 Skisse til innspill til satsingsforlag for 2023-

budsjett til matdepartementenes orientering 

MT 

15.5.2021 Mattilsynets budsjettforslag for 2022 Mattilsynet 

1.6.2021 Rapport pr. 1. tertial 2021 Mattilsynet 

23.6.2021 Styringsmøte LMD 

25.09.2021 Innspill til nysalderingen 2021 Mattilsynet 

1.10.2021 Rapport pr. 2. tertial 2021 Mattilsynet 

1.11.2021 Innspill til store satsinger 2023 og en 
beskrivelse av konsekvenser av en 
eventuell budsjettreduksjon i tildelingen på 
2 %. Satsinger må planlegges i tråd med 
føringene og anbefalingene i rundskriv R-
9/2020. Det anbefales også at 
virksomheten får Digitaliseringsrådets 
vurdering av nye digitaliseringsprosjekter, 
jf. pkt. 4.5 i rundskrivet. 

Mattilsynet 

24.11.2021 Styringsmøte  LMD 

Januar-februar 

2022 

Rapportering til statsregnskapet 2021 Mattilsynet 

15.03.2022 Årsrapport 2021 Mattilsynet 
 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bente Odlo (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

Mette Bakken Skauerud 

seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Riksrevisjonen 
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