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FRAMTIIDIG ORGANISERING AV LABORATORJiETJENESTENE PÅ MATOMRÅDET. HøRiNG.
Trykte vedlegg:
Høringsnotat dat 20.02.03 fra Landbruksdepartementet
-

Ordførerens forslag til vedtak:
Steinkjer kommune har ingen merknader til høringsforslaget.

Vedtak I Innstilling Formannskapet 27.03.03:
-

Enst. vedtatt som ordførerens forslag.

Saksopplysningen
Landbruksdepartementet har tidligere forelagt Stortinget prinsipper for den framtidige organiseringen av
matforvaltningen (St.prp. nr 1 Tillegg nr 8 (2002-2003)). Her signaliserte departementet at problemstilunger knyttet til den framtidige organiseringen av laboratorietjenestene på matonirådet var under nærmere utredning, og at en ville komme tilbake til Stortinget med denne saken i løpet av varen 2003. Utredningen, som et utført av konsulentfirmaet Agenda, er nå avsluttet, og departementet har på grunnlag av dette
utarbeidet et høringsnotat dat 20.02.03 som nå sendes til høring. 1 notatet vurderes bruk av statlige virkemidler for å nå de politiske mål som er satt for laboratorietj enestene på matområdet samt prinsipper for
statens medvirkning til omstilling av dagens laboratoriepersonell i kommunene. På basis av høringsnotatet, konsulentutredningen og de høringsuttalelser som kommer fram gjennom høringsrunden, vil Departementet legge fram saken for Stortinget i løpet av våren 2003. Høringsfristen er satt til 05.04.03.
Spørsmål omkring organiseringen av det nye mattilsynet har tidligere vært sendt kommunene til høring,
Et sentralt spørsmål har vært hva man skal gjøre med laboratoriene som fram til nå har
vært en integrert del av kjøtt- og næringsmiddelkontrollene (KNT). Laboratoriene skal ikke følge med inn
i det nye mattilsynet. Konsulentrapporten har en grundig drøfting av laboratoriespørsmålet, og viser at det
vil bli stor overkapasitet i den nye markedssiruasjonen som oppstår, og at mange av de små laboratoriene
vil forsvinne. Det angis i rapporten at i størrelsesorden 80 100 personer av dagens 250 ansatte i KNTlaboratoriene vil kunne bli overtallig som følge av denne restruktureringen.
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Under Stortingets behandling av St.prp. nr 1 Tillegg nr 8 (2002-2003), ble følgende forslag fra næringskomiteen vedtatt som oversendelsesforslag:
“Stortinget ber Regjeringen sørge for at ansatte i laboratorier som blir berørt av etableringen av det nye
Mattilsynet, kommer inn under reglene for virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 37.”
1 høringsnotatet bekrefter departementet statens medansvar for en ansvarlig behandling av det personell
som blir berørt av nødvendige omstillingstiltak som følger av reformen. li tråd med dette vil de ansvarlige
departementene foreslå overfor Stortinget at Staten av rimelighetshensyn tar et økonomisk medansvar for
de personalpolitiske omstillingstiltak som kommunene nå bør og må gjennomføre på laboratorieornrådet.
I notatet skisseres det et opplegg basert på følgende forutsetninger:
• Kommunene skal ha det udelte arbeidsgiveransvaret for laboratoriepersonell i KiNT.
• Arbeidstakere på laboratorieområdet skal bli tilbudt om lag samme vilkår for omstilling som de ansatte
som blir overført til Mattilsynet.
• Staten skal dekke deler av kommunenes kostnader med omstillingstiltak rettet mot laboratoriepersonell.
Departementene leggertil grunn at utfonning og omfang av statens kompensasjon drøftes nærmere med
KS innenfor rammen av konsultasjonsordningen. Denne drøftingen vil skje parallelt med høringen av departementets notat.
Staten vil videre bidra til å skape et vel fungerende marked for laboratorietjenester, samt å sikre at det
finnes systemer som kan fange opp og løse de oppgaver som markedet ikke kan ta hand om. Staten vil her
i hovedsak ha to sentrale virkemidlertil disposisjon: Statens rolle som laboratorieeier og Mattilsynet som
den største framtidige etterspørrer av laboratorietjenester. For kommunene er det det siste punktet som er
av størst interesse. Departementet vil her legge til grunn at Mattilsynet skal bruke innkjøpspolitikken til å
styre utviklingen i ønsket retning, bl.a. slik at det tas et visst hensyntil nærhetentil laboratorietjenester
for Martilsynets lokalkontorer. Det skal også legges vekt på at kommunene har nødvendig tilgang på
analysekapasitet til å gjennomføre sine oppgaver innenfor miljørettet helsevern. Departementene ønsker
derfor å presentere for Stortinget en skisse til minimumsstruktur som Mattilsynet kan legge til grunn for
sin anbuds/innkjøpsrunde med tilbydeme i løpte av 2003.

Saksvurderinger:
For kommunene er det forholdet til de laboratorieansatte i KNL ene som er det viktigste i dette høringsnotatet. Kommunenes primære ønske var at dette personellet skulle overtas av staten. Dette ønsket ble
ikke imøtekommet av staten. Gitt dette utgangspunktet synes den foreslåtte løsningsmåten akseptabel,
selv om det foreløpig ikke foreligger noe konkret om innholdet. Dette skal altså avklares gjennom drøfting med KS. Høringsnotatet gir heller ingen konkret anvisning på hvor langt Mattilsynet skal gå i sin
innkjøpspolitikk for å sikre virksomheten til de lokale laboratoriene.
RJ~rdmannen anbefaler overfor ordføreren åfremmefølgende forslag til vedtak:
Steinkjer kommune har ingen merknader til høringsforslaget.

