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Alta og Loppa kommuner
NÆRINGSMIDDELTILSYNET

Landbruksdepartementet
Postboks 8007 DEP.
0030 OSLO

Arkiv: 009818

Dato: 04.04.2003

Jrnlnr.: 260/03

Høringsuttalelse om framtidig organisering av laboratorietjenesten
høringsuttalelse fra Næringsmiddeltilsynet for Alta og Loppa.

Saksbeh: Gudrun Elin Ulivang

-

Næringsmiddeltilsynet slutter seg i store trekk til KNT forums høringsuttalelse angående
framtidig organisering av laboratorietjenesten på matområdet samt Alta kommunes
høringsuttalelse (vedlagt).
-

Det er spesielt to punkt en vil understreke:
•

Nærhet til brukerne av laboratorium.
Alle aktuelle brukere av laboratorier må ha lik tilgang på tilfredsstillende laboratorietjenester.
Det vil for eksempel forFinnmark fylke være vanskelig å se for seg en laboratoriestruktur
med kun et laboratorium. De geografiske forhold samt værforhold vinterstid setter store
begrensninger for en slik gjennomføring.

• Ansvaret for ansatte ved dagens laboratorier:
Det er av stor betydning at Staten ser sitt ansvar for ansatte ved “overtallige” laboratorier i.
denne omstillingsprosessen. Dette gjelder både ansatte ved laboratorier som er etablert som
selskaper og rene kommunale laboratorier. Det laboratoriepersonell som måtte bli
“overflødige” i denne omstillingsprosessen må så langt det er mulig få tilbud om oppgaver i
det nye Mattilsynet. Ansatte med tilfredsstillende kompetanse må få fortrinnsrett til
eventuelle nyopprettede tilsynsstillinger, ansatte uten nødvendige kompetanse bør tilbys
kompetanseheving for også å kunne gå inn i ledige stillinger i det nye Mattilsynet.

Med hilsen
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MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Hovedutvalg for helse- og sosial den 31.03,2003, sak-snr PS 0017/03.
HØlUNG FREMT1IMG ORGANISERING AV LABORATORlETJENESTENE ~Å
MATOMRÅDET:
-

De undenettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
Alta kommune er positiV til Stortingets føringer om en rnimmumsstruktur for laboratorier for
hele landet, og ber om at dette følges opp i det videre arbeidet. Vi vil imidlertid be om at det
tas hensyn til de spesielle geografiske og kommunikasjonsmessige forhold i Finninark med
tanke på ajitall mikrobiologiske labora.torier. Alta kommune vurderer det til å være behov for
minst ett laboratorium i Vest-Finnxnark og ett i øst-Finuma*.
Det bør utarbeides faglige kvalitetskrav til laboratoriene med hensyn til godkjenriing.
beredskap, minimumsbemanning mv
Det kør ikke opprettes egne statsiaboratorier. Dette vil vndergravemuligheten forå bygge
opp gode laboratorieløsninger raskt. Hvem skal i så fall bestemme om lilbudene er
akseptable, og hvordan skal dette skje?
1? høiingen legges det vekt på at Mattilsynet i fremtiden vi] være den største etterspørreren av
analysetjencster. Pr. .i dag er de områder som. blir omfattet av Mattilsyn.et ikke den største
etterspørreren av analysetjenester i vårt distrikt. Også de andre brukerne av laboratoiiet
(komniuuer, private kunder) forventes å øke. Vi stiller spørsmål ved om man i børingen
overvurderer Mattilsynets rolle som ettespønrcr.
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Mindre “distrikts”-laboratorier vil Ikke på kart siktha mulighet til å drive på koitimersiell
basis. Som en overgangsordning børdet’vurderes å gi et drifistilskudd til disse. Tilskudd pr.
analyse anser vi som uaktueltda Mattilsynet kun vil ha en andel av omsetningen ved disse
laboratoriene. I denne fasen bør en også vurdere at andre store etterspøn-~e som kommuner
og andre kan bidra med omstillingsmidler.
Staten må påta seg et ansvar også forlaboratoriepérsonell som blir overflødig i
omstilliuigsprosessen.
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Saksnr.:
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03/00459-003
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Per Prebensen
HØRING FREMTIDIG ORGANISERING AV
LABORATORIETJENESTENE PÅ MATOMRÅDET
-

Planlagt behandling:
Hovedutvalg for helse- og sosial

Innstilling:
Alta kommune er positiv til Stortingets føringer om en minimumsstruktur for laboratorier for
hele landet, og ber om at dette følges opp i det videre arbeidet. Vi vil imidlertid be om at det
tas hensyn til de spesielle geografiske og kommunikasjonsmessige forhold i Finnmark med
tanke på antall mikrobiologiske laboratorier. Alta kommune vurderer det til å være behov for
minst ett laboratorium i Vest-Finnmark og ett i Øst-Finnmark.

Det bør utarbeides faglige kvalitetskrav til laboratoriene med hensyn til godkjenning,
beredskap, minimumsbemanning mv.
Det bør ikke opprettes egne statslaboratorier. Dette vil undergrave muligheten for å bygge opp
gode laboratorieløsninger raskt. Hvem skal i så fall bestemme om tilbudene er akseptable, og
hvordan skal dette skje?

I høringen legges det vekt på at Mattilsynet i fremtiden vil være den største etterspørreren av
analysetjenester. Pr. i dag er de områder som blir omfattet av Mattilsynet ikke den stØrste
etterspørreren av analysetjenester i vårt distrikt. Også de andre brukerne av laboratoriet
Postadresse:
Postboks 1403
9506 ALTA

Besøksadresse:
Sandfailveien I
ALTA

Telefon:
Telefaks:

78455409
78455570
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(kommuner, private kunder) forventes å Øke. Vi stiller spørsmål ved om man i høringen
overvurderer Mattilsynets rolle som etterspørrer.

Mindre “distrikts”-laboratorier vil ikke på kort sikt ha mulighet til å drive på kommersiell
basis. Som en overgangsordning bør det vurderes å gi et driftstilskudd til disse. Tilskudd pr.
analyse anser vi som uaktuelt da Mattilsynet kun vil ha en andel av omsetningen ved disse
laboratoriene. I denne fasen bør en også vurdere at andre store etterspørrere som kommuner og
andre kan bidra med omstillingsmidler.

Staten må påta seg et ansvar også for laboratoriepersonell som blir overflødig i
omstillingsprosessen.
Saksopplysninger:
Vedlegg:
Høringsnotat om fremtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet mv.
Andre saksdok.:
Bakgrunn:
Som kjent har Stortinget vedtatt ny organisering av matforvaltningen jfr. HUHS-sak 13/03,
FSK-sak 26/03. For kommunen betyr dette overtakelse av det kommunale
næringsmiddeltilsynet inklusive kjøttkontrollen fra 01.01.04. Når det gjelder
laboratorietjenestene har Stortinget gitt følgende føringer:

•

Tjenestene skal organiseres uavhengig av Mattilsynet.

•

Statlig eierskap skal begrenses til virksomhet som ikke kan ivaretas av andre.

•

Staten skal bidra til å sikre like konkurransevilkår.

•

Statens innsats på dette området sakl sikre at en del politisk uttalte målsetninger for disse.
tjenestene blir oppfylt.

Disse målsetningene er:
•

Tilsynet bar tilfredsstillende tilgang på likeverdige laboratorietjenester over hele landet.

•

Tilsynsobjektene har nødvendig tilgang på analysekapasitet til å tilfredsstille kravene til
dokumentasjon av sin internkontroll.

•

Konmiunene har nødvendig tilgang på analysekapasitet til å gjennomføre sine oppgaver
innenfor mil jørettet helsevem.

•

Laboratorietjenestene har en infrastruktur som gjør at hensynet til geografisk nærhet
mellom laboratorier og brukere blir behøring ivaretatt.
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•

Det til enhver tid finnes kompetanse og kapasitet til å utrede nye problemområder som
måtte komme påmatområdet og at det utvikles og implementeres ny metodikk etter hvert
som behovet for dette utvikler seg.

•

Det finnes laboratorier med nødvendig kompetanse og uavhengighet til å forestå
referansefunksjoner for den Øvrige laboratorietjenesten.

•

Tilgang på laboratorietjenester i kommuner med svakt næringsgrunnlag.

Høring/merknader:

Vurdering:
Omorganiseringen av matforvaltningen er omfattende og har en stram fremdriftsplan. For tiden
er det ute 3 høringer. I tillegg til laboratorietjenesten, er også utkast til ny matlov og lov om
overtakelse av fonnuesposisjoner ute til høring.
Alta kommune har prioritert følgende:

1. Få et lokalkontor av mattilsynet til Alta. Saken er belyst, og behandlet i formannskapet
12.03.03 (sak 26/03).
2. Utrede muligheten for å videreføre et laboratorium i Alta. I den sanimenheng er det viktig
at kommunen fremmer en høringsuttalelse. ALUT er bedt om å utrede saken.
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Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Hovedutvalg for helse- og sosial
31.03.2003
PSOO17/03

Resultat:

Innstilling vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

03/00459
SP: HØRING FREMTIDIG ORGANISERING AV
LABORATORIETJENESTENE PÅ MATOMRÅDET
-

Hovedutvalg for helse- og sosials behandling:
Behandling:
Innstillingen vedtatt enstemmig.

Hovedutvalg for helse- og sosials vedtak:
Alta kommune er positiv til Stortingets fØringer om en minimumsstruktur for laboratorier for
hele landet, og ber om at dette følges opp i det videre arbeidet. Vi vil imidlertid be om at det
tas hensyn til de spesielle geografiske og kommunikasjonsmessige forhold i Finnmark med
tanke på antall mikrobiologiske laboratorier. Alta kommune vurderer det til å være behov for
minst ett laboratorium i Vest-Finnmark og ett i øst-Finnmark.
Det bør utarbeides faglige kvalitetskrav til laboratoriene med hensyn til godkjenning,
beredskap, minimumsbemanning mv.
Det bør ikke opprettes egne statsiaboratorier. Dette vil undergrave muligheten for å bygge opp
gode laboratorieløsninger raskt. Hvem skal i så fall bestemme om tilbudene er akseptable, og
hvordan skal dette skje?
I høringen legges det vekt på at Mattilsynet i fremtiden vil være den største etterspørreren av
analysetjenester. Pr. i dag er de områder som blir omfattet av Mattilsynet ikke den stØrste
etterspørreren av analysetjenester i vårt distrikt. Også de andre brukerne av laboratoriet
(kommuner, private kunder) forventes å øke. Vi stiller spørsmål ved om man i høringen
overvurdererMattilsynets rolle som etterspørrer.
Mindre “distrikts”-Iaboratorier vil ikke på kort sikt ha mulighet til å drive på kommersiell
basis. Som en overgangsordning bør det vurderes å gi et driftstilskudd til disse. Tilskudd pr.
analyse anser vi som uaktuelt da Mattilsynet kun vil ha en andel av omsetningen ved disse
laboratoriene. I denne fasen bØr en også vurdere at andre store etterspørrere som kommuner og
andre kan bidra med omstillingsmidler.
Staten må påta seg et ansvar også for laboratoriepersonell som blir overflødig i
omstillingsprosessen.
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