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Svar på “lløringsnotat om framtidig organisering av laboratorietjenestene på
matområdet mv.”
Norges Kvinne- og Familieforbund (K&F) har med interesse lest høringsnotatet.
Vi ser med bekymring på reduksjonen av laboratorietj enestene på matområdet, og på
konkurranseutsettingen av deler av tjenesten.
Matvaresikkerhet har blitt et stadig mer aktuelt tema bl.a. på grunn av økt handel over
landegrensene og ulike dyresykdornmer. Det er viktig at forbrukerne kan føle seg trygge på
kontrollen av maten de spiser, både den importerte og den norske.
Norske bedrifter som produserer mat, må ha tilgang på laboratoriekontroll som
befinner seg i rimelig nærhet
ikke er for kostbar
ikke sår tvil om kompetanse/troverdighet overfor kjøper av varen.
-

-

Hvis prøver må fraktes over større avstander, kan man være mindre sikker på resultatet fordi
det går for lang tid. (Mange prøver må analyseres samme dag de tas, eller seinest dagen etter.)
Transport og emballasje av prøver blir kostbar, og salg av varen risikerer å bli forsinket fordi
laboratoriesvar lar vente på seg.
En endring av laboratorietjenesten må ikke gjøre bedriftene enda mindre konkurransedyktige
enn de allerede er.
Konkurranseutsetting av laboratorietj enester i forbindelse med matvaresalg kan i visse tilfeller
gjøre kjøper skeptisk. En offentlig kontroll vil kunne være mer tillitsvekkende/troverdig enn
en privatkontroll utført av et privat firma.
Laboratorietjenestene på matområdet må ikke bli utsatt for så stor omorganisering,
konkurranseutsetting, inusparing og/eller rasjonalisering at vi ikke kan føle oss trygge på
maten vi spiser.
Innsparinger og effektivisering må ikke skje på bekostning av kompetanse og en
laboratorietj eneste som allerede fungerer.
Kontroll av matvaresikkerhet er et “marked” i vekst av ulike årsaker, ikke minst på grunn av
et stadig økende regelverk.
K&F er opptatt av at kontrollen blir best mulig, ikke nødvendigvis billigst mulig.
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