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Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

HØRING - UTKAST TIL LOV OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT -
SIVILE BESKYTTELSESTILTAK OG SIVILFORSVARET

Mattilsynet har mottatt utkast til lov om kommunal beredskapsplikt til høring.

Mattilsynet støtter lovens forslag om at kommunene får en sektorovergripende kommunal
beredskapsplikt med krav til gjennomføring av sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser og
utarbeidelse av beredskapsplan.

Ihht Matlovens § 23 skal politi, tollvesen, kystvakt og kommuner på anmodning bistå Mattilsynet
med gjennomføring av vedtak, tilsyn og kontroll. Beredskapsplikten som foreslås vil medføre at de
nå må kartlegge hvilke hendelser som er aktuelle og planlegge for det. Mattilsynet mener loven
om kommunal beredskapsplikt er en forbedring i denne sammenheng.

Ved alvorlige hendelser innen dyrehelse, har Mattilsynet også inngått avtaler med sivilforsvaret om
bistand i håndteringen. Vi vil her spesielt trekke frem arbeidet med beredskap for aviær influensa.

For alvorlige hendelser med næringsmidler og drikkevann reguleres samarbeidet mellom
Mattilsynet og kommunene etter Smittevernloven og dens forskrifter med gjensidig varslings- og
bistandsplikt. Kommunen skal etter smittevernloven § 7-1 sørge for at alle som bor eller midlertidig
oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter og
behandling og pleie i kommunehelsetjenesten. Ansvaret for å håndtere akutte helsemessige
problemer i kommunene, som for eksempel utbrudd av smittsom sykdom, er lagt til
kommunehelsetjenesten. Ifølge smittevernloven § 7-2 har kommunelegen ansvaret for å
organisere og lede helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer i sin kommune,
herunder tiltak og beredskap. Dette gjelder også ved sykdomsutbrudd. I henhold til smittevernloven
§ 4-10 har Mattilsynet plikt til å bistå med gjennomføringen og overholdelsen av de bestemmelser
som er gitt i smittevernloven med forskrifter.

Ved nasjonale sykdomsutbrudd hos mennesker som kan skyldes smitte fra næringsmidler, dyr
eller andre kilder under Mattilsynets forvaltning, har Mattilsynet ansvaret for å identifisere
smittekilden ved systematisk sporing gjennom verdikjeden. Når smittekilden er funnet skal
Mattilsynet iverksette tiltak for å stanse eller begrense en videre spredning av utbruddet og
korrigere de forhold som forårsaket utbruddet. Mattilsynet har gjennomført en kartlegging av
samarbeidet mellom distriktskontorene og kommunene som dessverre viser at det er store
forskjeller blant kommunene hvordan de ivaretar sine plikter.

www.matt ilsynet.no
Mattilsynet  Saksbehandler: Hedda Høiland Aas Postadresse: Postboks 383
104001 - Avdelingsstab  Tlf: 23216800 Felles postmottak, Postboks 383

Besøksadresse: Ullevålsveien 76 2381 Brumunddal
E-post: ostmottak mattils  net.no  Telefaks: 23 21 68 01
(Husk mottakers navn)



Mattilsynet fører også tilsyn med kommunale virksomheter.  Dette omfatter også private
tjenestetilbydere som utfører arbeid for kommunene eller interkommunale selskaper.
Fylkesmannen er tillagt en samordningsplikt i denne sammenheng.

Eksempler på virksomheter som er eid helt eller delvis av en kommune er skoler, barnehager, bo-
alders-  og sykehjem,  idrettsanlegg og vannforsyningsanlegg.  Det finnes ikke mange virksomheter
som eies av fylkeskommunen som er relevante for Mattilsynet, men videregående skoler kan være
et eksempel.

Både praktiske sider ved tilsynsarbeidet og bruken av virkemidler overfor det enkelte tilsynsobjekt
er omfattet av samordningsplikten.  Dette innebærer involvering og informasjon til fylkesmannen
når Mattilsynet varsler vedtak med pålegg om tiltak.

Mattilsynet støtter forslaget om å innføre en tilsynshjemmel knyttet til bestemmelsene om
kommunal beredskapsplikt. Mattilsynets erfaringer er sammenfallende med Riksrevisjonens
undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene. Det faktum at
lovgrunnlaget for våre og fylkesmannens tilsynsområder er så vidt forskjellige både med hensyn til
krav,  hjemler og sanksjoner,  svekker snarere enn styrker Mattilsynets gjennomføring av tilsynet
med kommunene.  Dette er spesielt viktig når Mattilsynets tilsyn med kommunenes
vannforsyningsanlegg skal samordnes med fylkesmannens veiledende tilsyn med beredskapen.

Med hilsen

Kristina Landsverk
Tilsynsdirektør

Kopi:
Helse-  og omsorgsdepartementet
Fiskeri-  og kystdepartementet
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Høringssvar - Utkast til lov om kommunal beredskapsplikt sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret

Statens landbruksforvaltning har ingen umiddelbare eller noe direkte operativt ansvar i
forhold til den kommunale beredskapen, verken i krig eller ved katastrofehendelser i
fredstid. Det er fylkesmannsembetene som står for koordineringen av beredskapen mellom
kommunene i fylket, noe som tidligere ble regulert i eget beredskapsdirektiv for
Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen. I forhold til fylkesmannens rolle i
beredskapssammenheng er det Landbruks- og matdepartementet som står som ansvarlige
overordnede myndighet.

Kommentar til lovens formål og grunnleggende prinsipper

Et av formålene i lovforslaget er at "loven regulerer også aktivitet som foregår i forkant og i
etterkant av en beredskapsinnsats, og omfatter derfor både skadeforebyggende,
skadebegrensende og normaliserende tiltak". Statens landbruksforvaltning vil i den
forbindelse bemerke at det i. medhold av naturskadeloven kapittel III er kommunens ansvar å
"treffe forholdsregler mot naturskader [...] samt ved nødvendige sikringstiltak", jf.
naturskadeloven § 20.

Kommentar til forslagets § 14

§ 15 i gjeldende Sivilforsvarslov er det bestemt at kommunen er ansvarlig for "iverksettelse
av sivilforsvarstiltak til vern om skog, avling på rot og lignende". Dette punktet er ikke
videreført i lovforslagets § 14 og vi kan ikke se at det er noen begrunnelse for at dette ikke er
medtatt i forslag til ny lov.

Statens landbruksforvaltning har en styrket rolle i skogberedskapen, som koordinerende
kontaktledd mellom fylkesmennene og sentrale myndigheter. Skogberedskapen
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omfatter beredskap i forhold til skogsykdommer og liknende ødeleggelser og beredskap i
forhold til storm og skogbrann. Statens landbruksforvaltning sitt ansvar er ikke av operativ
karakter. I forhold til nærhetsprinsippet bør det operative ansvaret ligge til kommunene.
Spesielt hensett til de store verdier det er snakk om for lokalsamfunnet ved katastrofer i
skog, er det viktig at det er lokale krefter som har ansvaret i første linje.

Når det gjelder ansvar for tiltak i forhold til vern om avling på rot og lignende er det også
Landbruks- og matdepartementet ved siden av Statens landbruksforvaltning som har det
overordnede ansvaret for blant annet faglig kunnskap og erstatningsordninger i etterkant av
en hendelse. Statens landbruksforvaltning har ikke noe operasjonelt beredskapsansvar.
Statens landbruksforvaltning anser det som viktig at kommunene også i forhold til avling på
rot og lignende, står for det operasjonelle ansvaret, jf. også her nærhetsprinsippet.

Statens landbruksforvaltning ber derfor om at dagens bestemmelse videreføres for dette
punktet.

Informasjonsberedskap

Informasjonsarbeid i forhold til fagområder Statens landbruksforvaltning har ansvar for, vil i
tilknytning til en katastrofe også tilfalle Statens landbruksforvaltning i tillegg til andre
berørte departementer, direktorater, fylkesmann og kommune samt eventuelle andre
offentlige aktører.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Unni Drønnen Nicolay n Inger brahamsen
seksjonssjef seniorrådgiver


