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Høringsnotat om framtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet mv.
I St. prp. nr. 63 (2001 2002) ble det foreslått at laboratorietjenestene på matområdet skal
organiseres uavhengig av det nye tilsynet. Uavhengig av fremtidig eierskap til disse
tjenestene, ble det hevdet at staten skal sikre at
-

•
•

tilsynet har tilfredsstillende tilgang på likeverdige laboratorietj enester over hele landet
tilsynsobjektene (næringen og kommunene) har nødvendig tilgang på analysekapasitet til å
tilfredsstille kravene til dokurnentasjon av sin internkontroll
• kommunene har nødvendig tilgang på analysekapasitet til å gjennomføre sine oppgaver
innenfor miljørettet helsevern
• laboratorietj enestene har en infrastruiktur som gjør at hensynet til geografisk nærhet
mellom laboratorierog brukere blir tilbørlig ivaretatt
• det til en hver tid finnes kompetanse og kapasitet til å utrede nye problemområder som
måtte komme på matområdet og at det utvikles og implementeres ny metodikk etter hvert
som behovet for dette utvikler seg
• det finnes laboratorier med nødvendig kompetanse og uavhengighet til å forestå
referansefunksjoner for den øvrige laboratorietjenesten
I St. prp. nr. i Tillegg nr. 8 (2002 2003) ble i tillegg følgende tre prinsipper for statens
engasjement på laboratorieområdet presentert:
-

•
•
•

statens innsats på feltet skal rettes mot å sikre en tilfredsstillende måloppnåelse i forhold
til de punktene san-i er skissert ovenfor.
statlig engasjement på eiersiden skal begrenses til de former for laboratorievirksomhet
som av faglige eller økonomiske årsaker ikke kan ivaretas av andre aktører.
staten skal bidra til å sikre like konkurransevilkår for privat og offentlig tjenesteyting i
laboratoriemarkedet.

Lier kommune mener at laboratorietjenesten er en del av det totale næringsmiddeltilsynet og
som sådan burde den overdras til staten sammen med de øvrige funksjonene i de kommunale
næringsmiddeltilsyn, og integreres ved etableringen av Mattilsynet.
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Vi har ikke, sammen med våre samarbeidskommuner ennå vurdert den fremtidige løsningen
på vårt nåværende laboratorium. En sannsynlig løsning er nedleggelse fra 01.01.2004.
Følgende punkter knyttet til høringsnotatet er sentrale for Lier kommune:
1. Det bør ikke opprettes egne statsiaboratorier.
Når det er lagt til grunn at det skal utvikles et marked for laboratorietj enester, bør
rutineanalyser som i dag utføres av statlige laboratorier konkurranseutsettes, slik at de kan
bidra til å øke analysevolumet i markedet og bidra til å opprettholde en relativt desentralisert
struktur. Mange av de eksisterende laboratoriene har kompetanse på de aktuelle
rutineanalysene, i andre tilfeller kan det være behov for å tilrettelegge forutvikling av
nødvendig kompetanse, herunder bruk av omstillingsvirkemidler.
2. Det må gis omstillingsmidler i en overgangsfase.
Dersom kommunene skal ha reell mulighet til å etablere lokale laboratorieselskaper må det gis
mulighet for å gi omstillingstilskudd i en overgangsfase på 3-5 år. Kommunene er i dag i en
presset økonomisk situasjon, og vil ha problemer med å stille til rådighet nødvendig kapital til
et eventuelt nystartet laboratorieselskap.
4. Staten må påta seg arbeidsgiveransvar for overflødige laboratorieansatte.
Det vil i stor grad bli kommuner som vil ha arbeidsgiveransvar for eventuelt overflødige
laboratorieansatte. Det må forventes et visst omfang av personer som ikke vil flytte til
regionkontorene og at det vil bli behov for å rekruttere personell fra nærområdet for disse.
Laboratoriepersonell besitter mye kompetanse som vil være viktig å bygge opp i Mattilsynet
(bestillerkompetanse), samt fagkompetanse innen for eksempel intemkontroll og drikkevann.
Staten vil med andre ord ha både relevante arbeidsoppgaver og behov for det overflødige
personellet, og bør derfor påta seg arbeidsgiveransvaret og gi disse fortrinnsrett til ledige
stillinger i Mattilsynet.
5. Staten må gi kommunene mulighet til å etablere laboratorieselskap gjennom et
fleksibelt oppgjør ved overtakelse av formuesposisjoner
Dette forholdet er beskrevet i eget lovforslag som har egen høringsprosess. Det anføres likevel
på dette tidspunkt at dersom staten har en fleksibel holdning til overtakelsesprosessen, vil
dette sette kommunene bedre i stand til å videreføre nødvendig analyseproduksjon for
lokalmiljøet og for Mattilsynet. Det forutsettes at staten bare overtar de formuesgjenstander
som er direkte knyttet til de oppgaver som skal overtas, slik at ikke kommunene hindres i sine
forsøk på ivareta oppgaver som ikke overtas av staten.

