
Næringsmiddeltilsynet i Senja 
 
 
Til Det Kgl Landbruksdepartement. 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV 
LABORATORIETJENESTENE PÅ MATOMRÅDET. 
 
Departementet ber i brev av 20.02.03 om KNT’enes merknader til høringsnotat om 
organisering av laboratoriene. 
 
Vi tar inn over oss de politiske beslutninger som allerede er gjort,  der  det er bestemt at det 
nye Mattilsynet i framtida skal  kjøpe sine analyser  i et marked av laboratorier,  og 
derigjennom være statens aktive redskap for blant annet å  sikre god tilgang på 
laboratorietjenester i hele landet.. 
 
Et såkalt fritt marked vil lett kunne føre til en sterk sentralisering av laboratoriene til de 
tetteste industri- og befolkningsområdene i landet.  Det er derfor avgjørende at staten  virkelig 
styrer utviklingen gjennom Mattilsynets innkjøp  for å sikre en fortsatt  lokalisering av 
laboratorier utover i distriktene. 
 
Behovet for nærhet til laboratorietjenester må ikke undervurderes.  Kravet til egenkontroll i 
store og små bedrifter  forutsetter at de har rimelig god tilgang på analysekompetanse og 
faglig service  i nærheten.    
Mange av de nyere bakteriologiske metodene forutsetter svært kort forsendelsestid.   
 
I høringsnotat nr 4 (pkt 4.3) er nærhet til laboratorium og interkommunal MHV-enhet 
to av kriteriene for lokalisering av lokale Mattilsynskontor  (”...etablere slagkraftige 
kompetansemiljøer gjennom samlokalisering med interkommunale enheter innenfor miljørettet  helsevern og en 
eventuell samlokalisering med lokale laboratorier.”) .  Utviklingen må da styres slik at det også i 
framtiden er økonomisk grunnlag for lokale laboratorier i nærheten av lokalkontorene. 
 
En omlegging til full markedsøkonomisk organisering må ikke få gå for fort, og ikke alene 
på de store og sentralt plasserte aktørenes premisser.   En eventuell sentralisering av 
analysetjenester og fagkompetanse vil ha stor innvirkning på  hvordan kommuner og lokale 
produksjonsbedrifter skal innrette seg fremover,  mhp egenkontroll og kommunalt helsetilsyn.    
En slik dyptgripende omstilling vil måtte kreve noe tid.   I en overgangsfase på minst fem år 
bør Mattilsynet i hovedsak forholde seg til lokale laboratorier, så langt dette er forenlig med 
tilsynets  krav til kompetanse og service. 
Det må gis både tid og rom for at de kommunalt eide laboratorier som fortsatt skal betjene sitt 
nærområde  kan omstilles fra styring etter offentlig behov til markedsbasert drift.   
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