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HØRING FRAMTIDIG ORGANISERING AV LABORATORIETJENESTENE
MATOMRÅDET MV.
-

PÅ

Viser til høringsdokument fra Landbruksdepartementet 20.02-2003, ref2003/00323
MH/KRO.
Det legges opp til en markedsstyrt modell hvor forholdet mellom tilbud og etterspørsel i
hovedsak bestemmer prissetting og strukturutvikling. Dette gjelder alle laboratorietjenester
som egner seg til konkurranseutsetting og som er knyttet til produksjonskjedene fra jord/fjord
til bord.
Det legges til grunn at Staten har et overordnet ansvar for å sikre at det også i fremtiden blir
tilgang på fullverdige laboratorietjenester på matområdet over hele landet. Dette gjelder for
Mattilsynet, næringen og forbrukerne.
Samtidig har stortinget lagt føringer for den framtidige organiseringen av
laboratorietjenestene på matområdet:
Tjenestene skal organiseres uavhengig av Mattilsynene.
Statlig eierskap til laboratoriene skal begrenses til virksomhet som faglig eller
økonomiske årsaker ikke kan ivaretas av andre aktører.
Staten skal bidra til å sikre like konkurransevilkår forprivat og offentlig tjenesteyting i
laboratoriemarkedet. Et viktig moment i den sammenheng er at midler til finansiering av
Mattilsynets tjenestebehov skal kanaliseres gjennom tilsynet.
Statens innsats på dette området skal rettes mot og sikre at en del uttalte målsetninger for
disse tjenestene blir oppfylt.
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Det som blir utfordringen i forbindelsemed en slik strukturendring er å fa til like tjenester for
alle brukere av laboratorietjenesten, samt at kompetansen opprettholdes og videreutvikles. I
den forbindelse har Norske Sjømatbedrifters Landsforening noen kommentarer til
høringsnotatet.
Laboratoriene må ha en geografisk spredning som dekker hele landet. Slik at de selskapene
som er/blir etablert med utgangspunkt i dagens struktur, ikke bare etablerer seg i de større
byene. Dette kan lett skje da det legges opp til en markedsstyrt modell hvor forholdet mellom
tilbud og etterspørsel i hovedsak bestemmer prissetting og struktur. Hermå staten, til en hvis
grad, kunne styre etableringen slik at hele landet blir dekket med et tilfredsstillende tilbud.

Det må sørges for en infrastruktur mellom brukerne og laboratoriene som gjør at det er
praktisk gjennomførbart å sende prøver på en slik måte at brukerne kan stole på resultatene,
både kjemisk og bakteriologisk. Lang avstand kan bety at prøvesendingstiden blir kritisk, noe
som kan resultere i manglende troverdigheten til analyseresultatet.
En splitting av laboratoriene og mattilsynet vil gjøre at disse to gruppene av ansatte, ikke vil
samarbeide på samme måte som tidligere. Dette gjør at man vil miste krysskompetanse
mellom disse gruppene. Man vil miste den nære kontakten mellom de som sitter med
analysekompetansen og de som er ute blant næringsutøverne
Mattilsynet og andre brukere av. laboratorietj enestene må stille kvalitetskrav til
analyseleverandørene gjennom en eller annen form for sertifiseringfkvalitetssikring. I tillegg
må det stilles krav til driverne av laboratoriene at de må opprettholde og forsterke
analysekvaliteten i forhold til dagens standard.
Når det gjelder privatiseringen av sjømattilsynets laboratorier som i dag ivaretas av
Fiskeridirektoratets kontrollverk, må dette nøye vurderes. I dag utføres eksportsertifiseringen
av Fiskeridirektoratets laboratorier. Denne eksportsertifiseringen har i dag høy anseelse ute i
våre eksportmarkeder. Det må ikke lages en ordning gjennom privatisering, som kan svekke
denne anseelsen. Hvis denne delen av laboratorietjenestene skal konkurranseutsettes må alt av
kompetanse ivaretas. Samt at man må ha en akkreditert virksomhet som har høy anseelse i
våre eksportmarkeder av norsk sjømat.

NSL håper departementet tar hensyn til vårt synspunkt.
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