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Framtidig organisering av laboratorietjenestene pa
matområdet mv. Iløring
—

Vi viser til brev fra Landbruksdepartementet av 20. februar 2003 (Deres
ref.2003/00323 MH/KRO) vedlagt Høringsnotat om framtidig organisering av
laboratorietjenestene på niatområdet mv. og Rapport om Laboratorietjenestene
for Mattilsynet fra Ageuda Utredning & Utvikling AS. I samråd med Prior
Norge, Fjørfebransjens Landsforening og Norsk Fjørfelag avgir Fagsenteret for
fjørfe følgende høringsuttalelse:
Tløringsnotatet:
Høringsnotatet legger rammene for Statens framtidige innkjøpspolitikk for
laboratorietjenester på matområdet. Det legges i korthet vekt på at
laboratorietjenestene som tilbys matforvaltningen skal underlegges
markedsøkonomiske spilleregler og konkurranseutsettes i den grad dette er
mulig. Dette skal teoretisk medføre reduserte kostnader for Staten og gi grunnlag
for at det kan utvikles et nettverk av private laboratorier som kan konkurrere om
å selge analyser og konsulenttjenester til Mattilsynet.
De etablerte statlige laboratoriene som Veterinærinstituttet, Nasjonalt
folkehelseinstitutt og Nasjonalt Institutt for emærings- og sjømatforskning skal
sørge for forskningsbasert forvaltningsstøtte, beredskapsfunksjoner,
referansefunksjoner, diagnostikk og metodeutvikling. Private laboratorier skal ta
seg av oppgaver knyttet til rutineamalyser. I prinsippet skal alle
laboratorietjenester av et visst omfang og som det dermed er mulighet for å
konkurranseutsette, ut på anbud.
Dette innebærer at laboratoriene ved de kommunale næringsmiddeltilsynene vil
bli overtatt av kommunene, privatisert eller lagt ned, avhengig av
kommunepolitikernes valg og om det finnes et lokalt marked for analysetjenester.
De store offentlige laboratoriene forblir i statlig eierskap for å utføre
forvaltningsstøtte for Mattilsynet. Det legges i notatet opp til at Maftilsynet skal
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kjøpe forvaltningstjenestene og at dette er grunnlag for finansiering av
institusjonene. Vi kan ikke se at det er skrevet noe om at de statlige laboraloriene
skal grunnfinansieres over statsbudsjettet i tillegg til at Mattilsynet kjøper
forvaltningsstøtte, men vi går ut fra at organiseringen blir slik.
Fjørfebransj ens vurdering:

Fjørfebransjen er positiv til at laboratorietjenestene på matområdet organiseres på
en mest mulig kostnadseffektiv måte. Det har ingen hensikt at det skal være en
overkapasitet på laboratoriemarkedet som skal finansieres av det offentlige, enten
det her dreier seg om kommunale eller statlige midler. For de laboratoriene som
tilpasser seg markedet vil det åpne seg gode muligheter for videre drift sidcn
Mattilsynet vil måtte kjøpe store mengder analysetjenester. Etablerte kommunale
laboratorior som privatiseres vil ha et konkurransefortrirm gjennom sin erfaring
og kompetanse, og de vil kunne stå godt rustet overfor konkurranse fra
nyetablerte bedrifter dersom de klarer omstillingen.
Vi er også positive til at Staten vil påta seg det videre ansvaret for
laboratorietjenestenie knyttet til forskningsbasert forvajitningsstøtte,
beredskapsfunksjoner, referansefunksjoner, diagnostikk og metodeutvikling.
Disse områdene er så vidt “smale” at de vil bli vanskelige å konkurranseutsette.
Vi mener imidlertid at de statlige laboratoriene må få mulighet til å gi anbud på
rutineanalyser. Hvis dette ikke blir mulig vil det redusere konkurransen vesentlig
nasjonalt. Det er ingen grunn for at ikke de statlige laboratoriene skal kunne
konkurrere med nye aktører for å redusere prisene mest mulig. En privatisering er
kun et middel, ikke et mål, og dersom offentlige laboratorier kan tilby
konkurransedyktige betingelser i markedet mener vi at de må La mulighet til å
legge inn anbud. Mulig kryssubsidiering kan kontrolleres på andre måter enn et
“anbudsforbud” på enkelte områder.
Tilgang på kompetanse innenlands er også begrenset, og man vil kunne oppleve
en kompetansefiukt fra det “faglig tunge” laboratoriesegmentet i statlig regi til
laboratorier som kun spesialiserer seg på rutineoppgaver. Slike laboratorier vil
muligens kunne operere med svært konkurransedyktige betingelser i forhold til
de offentlige laboratoriene. Vi er selvfølgelig ikke motstandere av at det skal
være konkurranse om personellet, men ønsker å påpeke muligheten for at en del
av nøkkelpersonellet muligens da vil velge nye karriereveier. For næringa er det
viktig for tilliten til forva.ltningsstøtten at man tar vare på høyt kompetente
medarbeidere ved Veterinærinstituttet eller ved andre statlige Ilaboratorier.
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For øvrig har vi ingen kommentarer til høringsnotatet.

Med vennlig hilsen
Fagsenteret for fjørfe
KrisHoel
Fag- og forskningssjef
Kopi: Prior Norge
Fjørfebransi ens landsforening
Norsk fjørfelag
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