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Høringsuttalelse til fremtidig organisering av laboratorietjenesten på matområdet 
 
Vi viser til høringsbrev av 20. februar. 
 
AnalyCen mener at flest mulig analysetjenester bør legges ut fra de statlige institusjonene.  
Private aktører både kan og vil ta på seg de analyseoppdragene som staten foretar i dag.  
Danmark og Sverige har kommet lenger i konkurranseutsetting enn det vi har i Norge.  Dette 
har medført en betydelig lavere pris for kundene og høyere service enn det som generelt tilbys 
i Norge.  Det antas at det samme vil skje i Norge.  En generell prisnedgang for analyser vil 
selvsagt komme alle de aktørene som kjøper analysetjenester til gode.  Forutsetning for at 
konkurransen skal fungere tilfredsstillende er at statens laboratorier ikke får 
konkurransevridene støtte eller kryss-subsidiering.  
 
AnalyCen utfører i dag rutineanalyser, men også en rekke spesialanalyser for våre 
oppdragsgivere.  Markedet krever at laboratoriene er oppdatert og handler raskt, og dette 
medfører at god kompetanse og metodeutvikling har høy prioritet.   
 
AnalyCen satser aktivt betydelige ressurser på forskning og utvikling, de siste årene har vi tatt 
frem en rekke metoder før de offentlige forskningsinstitusjonene har klart det (blant annet 
akrylamid i næringsmidler, PAH i matoljer, kvantifisering av genmodifiserte organismer, 
allergene proteiner, brommerte flammehemmere osv.).  Staten bør derfor også vurdere å legge 
utviklingsprosjekter til private miljøer.   
 
Hvis staten finner det nødvendig å støtte en geografisk struktur av laboratorietjenester vil 
AnalyCen anbefale at modellen ”Samfunnsoppdrag på anbud” benyttes.  Den modellen vil 
virke mindre konkurransevridene enn de andre modellene.  Samtidig er det viktig å bemerke 
at behovet for å ha laboratorier lokalisert over hele landet bør ikke overdrives.  AnalyCen har 
kunder over hele landet som sender prøver til analysering ved våre laboratorier.  På grunn av 
gode logistikksystemer, kjøleemballasje og fleksible åpningstider ved våre laboratorier 
tilfredsstilles kundenes og myndighetenes kvalitetskrav. 
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