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FRAMTIDIG ORGANISERING AV LABORATORIETJENESTENE PÅ
MATOMRÅDET MV. - HØRING

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund — YS, viser til høringsbrev av 20. februar 2003, og vil
komme med følgende kommentarer:

Side 3. siste avsnitt som omhandler: “Dette gjelder alle laboratorietjenester som egner seg til
konkurranseutsetting og som er knyttet til produksjonskjeden fra jord til bord.” Besøksa&esse:

Kommentar: Såvarelaboratoriet har i dag ikke nok oppgaver til å konkurranseutsettes. Det
forventes i tillegg en nedgang på 5 % per år.

6i.c 19

Side 4, 3.2 — Statens bruk av virkemidler for å Dåvirke utviklinQen, samt 3.2.2 Mattilsynet som
markedsaktør
“En viktig forutsetning for å lykkes med en markedsrettet styringsmodell er at det foreligger
muligheter for å etablere et vel fungerende marked.”

Pos:ooes 9232

Kommentar: Det ligger ingenting til grunn for at såvare skal kunne være med på å etablere et
slik marked. Norge har et veldig begrenset marked. Mattilsynet vil ikke være stor etterspørrer
av tjenester fra såvare. Såvarebransjen er den største/eneste etterspørrerav tjenester. Orsin,and

Side 6 Politisk oci fagliQ cirunnlaci C134 Oslo

4.1 Førincier fra Stortinciet “I tillegg er det sagt at staten, uavhengig av framtidig eierskap til
disse tjenestene, skal sikre at: siste strekpunkt: “det finnes laboratorier med nødvendig
kompetanse og uavhengighet til å foreslå referansefunksjoner for den øvrige nr.:

laboratorietjenesten”.
Videre side 7. andre strekounkt: “statlig engasjement på eiersiden skal begrenses til de

971 454431former for laboratorievirksomhet som av faglige eller økonomiske årsaker ikke kan ivaretas
av andre aktører”.
Videre står det at “Stortinget ber Regjeringen sørge for at ansatte i laboratorier som blir Telefon

berørt av etableringen av det nye Mattilsynet, kommer inn under reglene for
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens § 37.”

21013600

Kommentar: Slik YS forstår dette er det viktig å bevare og opprettholde kompetansen på
såvare, da det erde eneste i landet som har denne kompetansen. Såvarelaboratoriet har Telefaks

spisskompetanse som er personavhengig, og som det vil ta inntil fem år å bygge opp. Mange
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er fast tilsatt i 50, 60 og 70 % fast stilling (brukt som salderingspost for å spare penger
utenom sesongen), men mesteparten går hele året i full stilling. På budsjettet for 2004 vii 3,5
årsverk falle bort, samt at de fleste nå må gå på reduserte stillinger det meste av året, fra
januar til september, mot tidligere fra mai til september. Dette vil medføre at mange vil måtte
søke seg andre jobber, da det ikke er økonomisk grunnlag for å fortsette i jobben på redusert
stillingsprosent.

Side 8 4.2.3 Konklusioner

:

“Agenda konkluderer med at den framtidige laboratoriestrukturen vil avheng av følgende
faktorer”.

“b. Det markedsmessige utgangspunkt, kjennetegnet ved at dette er et marked i vekst, men
som er lite utviklet med hensyn til reell konkurranse og med begrensede forutsetninger for ~
kunne utvikle konkurranse”.
Kommentar: Markedet er ikke i vekst.

Side 10. 5.2.1 Staten som laboratorieeier
“c. Referansefunksjon: Såvare er i dag godkjent som referanselaboratorium, akkreditert etter
I STA*~regelverket.
*1nternational Seed Testing Association
Det meste som blir sagt i dette avsnittet viser at såvarelaboratoriet bør komme inn under
kriteriene for fortsatt statlig eierskap.
Det poengteres også at “det er et mål å opprettholde høy kompetanse på matforvaltningens
fagområder innenfor landets grenser.”
Dette er avgjørende for såvarelaboratoriets framtid. Dersom Norge skal opprettholde dagens
kompetanse er det viktig å legge til rette for å fortsatt beholde folk med kompetanse. Slik
som det legges opp til, med reduserte muligheter for ekstraarbeid utover den faste
stillingsprosenten, vil mange måtte slutte på grunn av økonomiske årsaker. Dette er kritisk
med tanke på å beholde den nødvendige kompetansen.

Side 16 gunkt 7: Bruk av virkemidler i ulike faser
Overtallighet på såvarelaboratoriet må behandles på samme måte som i resten av tilsynene.

Med hilsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund — YS

Ingunn Bråten
Rådgiver
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