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Det vises til brev fra Landbruksdepartementet datert 20.02.2003, ref 2003/00323 MH/KRO.
I følge høringsnotatet fremkommer det at Stortingets føringer når det gjelder fremtidig
organisering av laboratorietjenester, er en markedsstyrt modell hvor forholdet mellom tilbud
og etterspørsel i hovedsak bestemmer prissetting og strukturutvikling. På denne måten skal
det legges opp til en. betydelig reduksjon av den overkapasiteten som over tid er bygd opp
itmenfor dette området.
Det legges videre til grunn at staten har et overordnet ansvar for å sikre at det også i framtida
blir tilgang på fullverdige laboratorietjenester på matområdet over hele landet. I dette ligger
både ansvar for å sikre den faglige kvaliteten og en tilfredsstillende geografisk fordeling av
tj enestene.
Hemnes kommune er bekymret for hvordan en markedsstyrt utvikling av laboratorietjenesten
kan komme til å utvikle seg, og er nokså sikker på at laboratorietjenestene for
utkantkommuner vil bli vesentlig dårligere dersom prinsippene i høringsnotatet følges fullt ut.
Markedsstyrte mekanismer har et bedre grunnlag for å lykkes i områder med store
befolkningskonsentrasjoner enn i grisgrendte strøk. Henmes kommune mener således at
Staten må garantere at laboratorietjenesten ikke må bli svekket på grunn av
omorganiseringen, og legger til grunn at omfanget av tjenestene og den faglige kvaliteten på
ti enestene skal være den samme over hele landet.
På grunn av geografi og kommunikasjonsforhold mener Hernnes kommune at det er behov
for å opprettholde det laboratoriet som vi bruker i dag. Mikrobiologiske analyser må
analyseres innen en tidsfrist som det kan bli vanskelig å overholde dersom prøvene må sendes
med post eller linjegods. Dagens laboratorier er bygd opp utfra analysebehov og
kommunikasjonsforhold, og bør få fortsette drifta der de er.
Hemnes kommunene har et stort behov for å få utført analyser til kontroll av vannverkene, og

er godt fornøyd med ordningen slik den fungerer i dag.
De senere års storstilte satsing, med statens velsignelse, på lokal småskalamat har stor nytte
av nærliggende analysekompetanse.
Kiøttkontrollen tar ut en rekke prøver som analyseres ved det lokale laboratoriet. Nærheten
gjør at analyseresultatet foreligger raskere, og at slakteriet tidligere kan få ut kjøttråvarer som
må holdes tilbake til man vet om alt er i orden.
Ansatte ved laboratoriene har en faglig kompetanse som ikke finnes andre steder i
kommunene, og denne vil forsvinne dersom det lokale laboratoriet blir lagt ned. Hemnes
kommune ser mulighetene for i tillegg å kunne utnytte denne kompetansen til andre relevante
oppgaver for eksempel innen miljørettet helsevern.
Dersom forslagene i høringsnotatet blir fulgt opp sier Hennes kommune seg fornøyd med at
staten skal ta et vist ansvar i forhold til de laboratorieansatte i omstillingsprosessen. Det er
imidlertid viktig for kommunen å få konkretisert hva statens ansvar innebærer.
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