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Det vises til brev med høringsnotat, datert 20.02.2003, vedrørende framtidig organisering av
laboratorietj enestene på matonirådet mv.
Byråden for velferd og sosiale tjenester avgir i henhold til delegert myndighet følgende
høringsuttalelse til Landbruksdepartementet i forbindelse med forslag til fremtidig organisering
av laboratorietjenestene på matområdet mv.:
I høringsnotat fra Landbruksdepartementet, datert 20.02.2003, har
Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet foretatt en
foreløpig vurdering av hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en statlig
politikk på området knyttet til framtidig organisering av laboratorietjenestene på
matområdet. Vurderingene omfatter bruk av statlige virkemidler for å nå de
politiske mål som er satt for laboratorietjenestene på matområdet samt prinsipper
for statens medvirkning til omstilling av dagens laboratoriepersonell i
kommunene. Oslo kommune tar til orientering at det nye Maftilsynet ikke skal
drive laboratorievirksomhet og at laboratoriene som er en del av avdeling for
næringsmiddeltilsyn i Helsevemetaten i utgangspunktet ikke er omfattet av
virksomhetsoverdragelsen.
Oslo kommunes mikrobiologiske og kjemiske laboratorium ved Helsevemetaten
er bygget opp som “skreddersydde” laboratorier, er integrerte delerav dagens
næringsmiddeltilsyn i Oslo, og er som sådan viktige deler av dagens tilsyn med
frambud av næringsmidler i Oslo. Kvaliteten og kapasiteten på dagens
næringsmiddeltilsyn i Oslo er sterkt knyttet til denne akkrediterte
laboratorievirksomheten, som i dag er samlokalisert med inspeksjonstjenesten og
importkontrollen. Forholdene knyttet til næringsmiddeltilsynet i Oslo, både
vedrørende volum og kompleksitet som følge av et flerkulturelt samfimn, skiller
seg fra forholdene i resten av landets kommuner. Skal kvalitet og kvantitet
opprettholdes på dagens nivå, bør dette området behandles ut fra ut fra sine
særegenheter og ikke likt med næringsmiddeltilsyn i små landkommuner.
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Oslo kommune har sammen med KNT-forum vært målbærer for at
laboratorievirksomhet fortsatt burde være en integrert del av tilsynet. Oslo
kommune som laboratorie-eier har imidlertid merket seg de politiske
beslutningene som er gjort.
Såfremt det ikke beskrives stillinger i Mattilsynet hvor de laboratorieansatte
kjenner igjen sine arbeidsoppgaver, vil ikke de laboratorieansatte, i følge staten,
ha rett til å følge med ved overdragelsen pr. 01.01.04. Ut fra den ønskede,
fremtidige laboratoriestrukturen som er beskrevet, vil Mattilsynet fa stort behov
for bestillerkompetanse. Oslo kommune finner det derfor rimelig at denne typen
stillinger beskrives før det avklares hvilke personer som har rett til ny stilling i
Mattilsynet. Oslo kommune går inn for at de av laboratoriepersonellet som
defineres som overtallige ved omstillingsprosessen, og som innehar nødvendige
kvalifikasjoner, gis fortrinnsrett til slike stillinger ved fremtidige lokal- og
regionskontor.
Senere opprettelse av egne statsiaboratorier etter behov må ikke føre til omgåelse
av ansattes rett til å følge med ved virksomhetsoverdragelsen.
For øvrig vil Oslo kommune understreke hvor viktig det er at alt personell som
blir berørt av matforvaltningsreformen får en ansvarlig behandling. I tråd med
dette mener Oslo kommune at det er riktig at staten tar et økonomisk medansvar
for personalpolitiske omstillingstiltak som kommunen må gjennomføre på
laboratorieområdet, slik at arbeidstakere på laboratorieområdet blir tilbudt om lag
samme vilkår for omstiilin~ som de ansatte som blir overført til Mattiisynet.
Oslo kommune er ikke medlemmer av Kommunenes Sentralforbund på
arbeidsgiversektoren og forutsetter derfor at det blir ført egne drøftingermellom
kommunen og departementene vedrørende kompensasjon for omstillingstiltak,
slik departementene har til hensikt å gjøre i forhold til Kommunenes
Sentralforbund.
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