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FRAMTIDIG ORGANISERING AV LABORATORIETJENESTENE ~ÅMATOMRÅDET MV. HØRING
-

Det vises til det tilsendte dokumentet, “Høringsnotat om framtidig organisering av laboratorietjenestene
på
matområdet
mv.”,
utarbeidet
av
Fiskeridepartementet,
Helsedepartementet
og
Landbruksdepartementet.
På vegne av Fagsenteret for kjøtt og KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for
smittebeskyttelse ved import) som høringsinstanser, vil vi vise til og understreke det som tidligere har vært
uttalt fra kjøttbransjens side når det gjelder lahoratorietjenestene på matområdet. Vi stiller oss i
støttegruppen til føringer gitt av Stortinget under behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) og St.prp.
nr. I Tillegg nr. 8 (2002-2003) som innebærer at tjenestene skal organiseres uavhengig av Mattilsynet
og at det er like konkurransevilkår mellom private og offentlige laboratorier. Det forutsetter imidlertid at
markedet fungerer, og det vil det trolig gjøre når det gjelder enkle kjemiske og mikrobiologiske analyser
som kan utføres sentralt. Da vil den kritiske sulcsessfaktoren være knyttet til god infrastruktur i distriktene
slik at forsendelse via post, privat eller offentligtransport er effektiv og tar kort tid. Det er følgelig heller
ikke tvingende nødvendig at hver region har sitt laboratorium slik ønskemålet synes å være i punkt 3.3,
annet avsnitt. Markedet vil i slike sammenhenger være dekt ved sentralt plasserte laboratorier med
tilstrekkelig kompetanse og akkreditering.
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Funksjoner og kompetansebehov som ikke kan leses i et fritt marked
Det vises spesielt til pkt. 5.2, annet avsnitt og vi støtter utsagnet “Samtidig må staten sikre at de
funksjoner og kompetansebehov som ikke kan løses av et fritt marked, også blir ivaretatt på en
tilfredsstillende måte”.
innenfor det veterinære området har myndighetene et spesielt ansvar. I et globalisert marked ‘vil zoonoser
og dyresykdommer kunne forflytte seg raskere og få enda større konsekvenser enn tidligere. Offentlige
laboratorietjenester som omfatter prixnærleddet og som er førstelinjeforsvaret i en strategi der Norge skal
holdes fritt for viktige smittsomxne dyresykdomrner og zoonoser er viktige i denne sammenheng. Her bør
en gå inn for mindre privatisering og oppfordre til at materiale kan sendes inn og undersøkes kostnadsfritt
slik at myndighetene til enhver tid har oversikt over situasjonen regionalt. Dette er viktig da EU f. eks. i
sitt nye kjøttkontrollregelverk legger opp til et risikobasert tilsyn basert på forekomst av zoonoser og
dyresykdornmer i den aktuelle region. Dersom det til enhver tid skal kunne foretas en riktig vurdering av
risiko, hetinger dette regional overvåking. Spesielt n~r det gjelder patologisk materia~1e, er det svært viktig
at de regionale enhetene opprettholdes, i det en riktig dilagnose i de fleste tilfeller avhenger at materialet
er ferskt og ikke er gått i oppløsning.
Følgelig er vi opptatt av at Veterinærinstituttet og de regionale veterinære laboratoriene styrkes og at
husdyrtette områder som for eksempel Rogaland og Trøndelag fortsatt får god tilgang på veterinærfaglige
laboratorie- og konsulenitjenester. Vi ser iinid~ertid med bekymring på at det ikke har vært tenkt mer
faglig og enhetlig når det gjelder forbindelsen mellom de veterinære lahoratoriene og Mattilsynets
regionale tilsynsenheter. Dette gjelder spesielt valget av Steinkjer som regional tilsynsenhetiforhold til
det veterinære laboratoriet som ligger i Trondheim, likeledes Kautokeino og Sortiand som regionale
enheter, mens det veterinære laboratoriet ligger i Harstad.
Til slutt understrekes det at det er svært viktig å beholde den nære geografiske tilknytningen mellom
Veterinærinstituttet og Norges veterinærhøgskole slik at det også i framtida kan være et utstrakt
samarbeid når det gjdder nuikrobiologiske, iniljøkjemiske og patologiske undersøkelser.
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