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• Høring - om ny matlov og framtidig organisering av
laboratorietjenestene

Konkurransetilsynetvisertil Arbeids-og administrasjonsdepartemente¶sto brev av 12. mars2003
vedlagtLandbruksdepartementetshøringsbrevav 20. og 28. februar2003 om hhv. organiseringav
laboratorietjenestenepåmatområdetog lov om overtakelseav rormuesposisjonerved endrei
ansvarsfordelingi matforvaltningen.Videreviser vi til brevav 14. februar2003 fra
Helsedepartementettil Arbeids-og administrasjonsdepartementetog Konkurransetilsynetxedlagt
hdringsnotatom ny lov pa matområdet.

C)vennevntehøringerinngår i en felles sakfra Helseclepartementet,Landbruksdepartementeto~
Fiskeridepartementetom denframtidige organiseringenav matforvaliningen.Påden bakgrunnhar
Konkurransetilsynetforetatten felles vurderingav høringsnotatene.

Regjeringentar siktepååfremmeen proposisjonom ny matlov for Stortingeti løpet av våren
2003. i høringsnotaetom ny inat/ovgårdet bl.a. framat det skaletablereset fellesmattilsyn for all
rnatproduksjon(Mattilsynet).En sammenslåingav Statensnæringsmiddeltilsyn(SNT), de
kommunalenæringsmiddeltilsynene(KNT), StatensdyrehelsetiIsyn (Dyrehelsetilsynet),Statens
landbrukstiI syn(LandbrukstiIsynet)og Fiskeridirektoratetssjømatavdeling, vil utgjøredet nye
Mattilsynet.Det leggesopp til en sentralenhet,åtteregionalekontorerog i størrelsesorden50-65
lokalkontorer.

Konkurransetilsynethar merketsegatetav målenefor å etablereet felles tilsyn forall
rnatproduksjoneren merkostnadseffektivforvaltningennhvatilfellet er i dag.Ut fra etperspektiv
om samfunnsøkonomiskeffektiv ressursutnyttelsestiller Konkurransetilsynetsegderforsvært
positivtil omorganiseringen.Viderevil vi visetil vår tidligerehøringsuttalelseav 4. april 2002der
vi pekerpå at en statliggjøringav KNT kan bidratil en merenhetligpraktiseringav regelverket
slik atmanunngåreventuellekonkurransevridningermellom markedsaktørene(tilsynsobjektene).
Høringsultalelsener vedlagt.

Postadresse:
Postboks 8132 Dep
0033 Oslo

Besøksadresse:
H. Heyerdahls gate i
Oslo

Telefon: +47 22 40 09 00
Teletaks:+47 2240 09 99

www.konkurransetilsynet.no
post@konkurransetilsynet.no

v.’.
r



Konkurransetilsynet
Norwegian Competition Aulhoriry

I høringsnotatetomfrann’idig organiseringav lahoratorieljeneslerpå nialområdetlegger
Landbniksdepartementetframen vurderingav hvilke prinsippersombørleggestil grunnfor en
statligpolitikk pådetteområdet.Vurderingeneergjort på bakgrunnav føringerfra Stortingetog en
utredningforetatt av AgendaUtredningog Utvikling AS. Stortingetharbl.a.gitt sin tilslutningtil
at laboratorietjenesteneskal organiseresuavhengigav Mattilsynet.Konkurransetilsyneterenig i at
laboratorievirksomhetenog MartilsynetbØr organiseressomeiermessigog Økonomiskuavhengige
enheter.Det er vår oppfatningat ved å skille den konkurranseutsattevirksomhetenfra
forvaltningsmvndighetene,vil farenfor konkurranseskadeligkryssubsidieringi virksomheten
begrenses.Vår vurderingav detteernærmereutdypet i vårt brev av 4. april 2002,der det bla.
pekespå at dagensorganiseringav laborarorietjenestensom en integrertdel av KNT i så måteerå
betraktesom uheldig.

Av h~ri ugsuotatet går det fram at i tillegg til fagligeog habilitetsinessigemdl,skal
konkurransepolitiskemål og føringerom kostnadseffektivitetivaretasi vurderingeneav hvoi.dan
laboratorietjenesteneskal organiseres.Det leggesderforopptil at de framtidigetjenestenei
betydeligstørregradenntidligereskal væremarkedsstyrt.Detteservi sværtpositivt pa.
Konkurransetilsyne.ter videreenigmedLandbruksdepartementeti aten fonitsetningfor å lykkes
meden markedsrettetstyringsmodellerat det foreliggermuligheterfor åetablereet velfungerende
marked,dvs, at betingelsenefor virksom konkurranseer til stede.For å bidra til å skapeet slikt
marked,samt løsede oppgaversommarkedetikke kanta hånd om, foreslårdepartementetat det
tas i bruk føl cendevirkeiviid ler:

i)et forelåså konkurransenise~eegnededelerav analyseporteføljentil statligeinstitusjoner

som i (lag utforer laboratorietjenesterfor matforvaltningen.
~ Områderder det ikke vil væregrunnlagfor å skape\‘ellungerendemarkeder(for eksempel

miljøersomdriverforskning og i varetarbereclskapshensyn)organiseresslik at grunnlaget
for offentligkrvssubsidieringikke lengerer til stede.1)ettesikresved å skille Lit

virksomheteni aksjeselskapsom skal driveetterordinæreforretningsmessigeprinsipper.
Samtidigetableresdet et regelverkfor prissetringav tjenesterutført av (lisse instittisjOnerie.
Ci ennonisin innk,op.spoliiikkog izåndiering~ anbudskal rvlatti Isynel li a en io] le ~om
styringsredskapfor å utvikle markedeti onsketretning.

Konkurranselilsynetstiller seggenereltpositivtil ovennevntetiltak. Konktirranseutsetting/anbud
kan ettervår vurderingværevelegneclevirkemidler for å bidratil atdet etablereset markedfor
prorluksjonav offentligetjenester.I fØlge hØringsnotatethar det overtid bygd segoppen betydelig
overkapasitetinnenforlaboratorievirksomheten(Agendaanslårdennetil 8<)- 100 årsverk).
Gjennomulike former for konkurranseeksponeringvil manderforkunneoppna
effektiviseringsgevinsreri form av redusertekostnader(redusertoverkapasitet)som igjen vil kunne
medvirketil mer effektiv bruk avoffentlige ressurser.

I dennyemodellenvil Mattilsynet innehabetydeligkjøpermaktog får derigjennomavgjØrende
innflytelsefor hvordantilbudssideni markedetfor laboratorietjenestervil utvikle seg.For å oppnå
måletom økt konkurranseog kostnadseffektivitetvil vi understrekeat det vil væreavgjØrendeat
Mattilsynersinnkjøpspolitikkog håndteringav anbudskonkurranserinnrettesslik atder bidrartil å
stimuleretil konkurranseog nyetablering.
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Høringsnotatetom lov on~ over!akelseav /brnuesposisjonerinneholderi hovedsakforslagtil et
rettslig gninnlagfor overfØringav formuesposisjonerog tvisteløsningi forbindelsemedat
oppgaversom i dagutfØresav kommunenevil bli overførttil statenved Mattilsynet fra I. januar
2004. ForslagetberØrersåledesi liten gradkonkurransemessigeproblemstillinger.Vi harpåden
bakgrunningenmerknadertil hØringsnotatetsomleggesfram.

Vi har for Øvrig ingenmerknadertil høringsforslagene.
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Vedlegg
KonkurransetiIsynets h~ri ngsuttalelseav 4. april 2002

J=~=pi~
Helsedepartementetvi ToneMariheson.Pb. 8011 Dep, t)030oslo

Landbruksdepartementetvi HelgeAske og Rolf Ivar Gran,Pb. 8007 Dep, <)030 Oslo
Fiskeridepartementet.Pb. 8118 Dep. 0032 Oslo




