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FRAMTIDIG ORGANISERING AV LABORATORIETJENESTENE
MATOMRÅDET MV. HØRING

PÅ

-

Vi viser til tilsende høringsnotat som er utarbeidet i felleskap av Fiskeridepartementet,
Helsedepartementet og Landbruksdepartementet.
Notatet omhandler forslag til bruk av statlige virkemidler for å nå de politiske mål som er satt
for laboratorietjeneste på matområdet, samt for statcns økonomiske medvirkning til omstilling
av dagens laboratoriepersonell i kommunene.
Sentralt i dette er forslaget om at Mattilsynet skal kunne kjøpe rutineanalyser fra private
aktorer. Når det gjelder mer forskningsbetonede laboratorieanalyser og utredninger går det
fram av rapporten at det offentlige i den nærmeste framtid vil måtte ta et ansvar for å sikre
tilgjengeligheten av slike tjenester, mens på lengre sikt ønsker man at disse også i størst mulig
grad bestilles i konkurranse med private aktører.

Vurdering
Det viktigste for Coop er ikke hvem som utfører tjenes~ene, men hvordan disse tjenestene blir
utført. Vi forventer at tjenestene blir utført på en kvalitetsmessig god måte og som er minst
like trygg som i dag. Det må i.i~re god kommunikasjon mellom tilsynsmyndighetene og
laboratoriene som sikrer at man gjennomførerprøvetaking, analyser osv, på en slik måte at
tilsynsmyndighetene kan stole på resultatene og vet hva resultatene faktisk innebærer. Dette
forutsetter at det er nok kompetanse og også kapasitet i det private markedet til å kunne
ivareta oppgavene. Det er svært viktig at kommunale og statlige laboratorier fortsetter sin
tjenesteproduksjon inntil det er bygd ut et tilstrekkelig tilbud i det private markedet.
Det er videre behov for å se nøye på hvilke krav som skal stilles til godkjenning, sertifisering
og oppfølging av private laboratorier som skal tilby tjenester for så vel Mattilsynet, andre
offentlige instanser og næringslivet.
En forutsetter videre at det følges nøye med på kostnadsbildet slik at prisen som skal betales
for tjenestene ikke øker pga en eventuell privatisering.
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