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Tilhakemelding på høring angående framtidig organisering av
laboratorietjenestene på znatområdet mv
Vi viser til deres heringsnotat om franatidig organisering av Laboratorietjenestene på
matområdet mv. datert 20. februar 2003.
I bakgnmnen for høringen henvises det til Stortingets føringerom en markedsstyrt model]
hvor forholdet mellom tilbud og etterspørsel i hovedsak skal bestemme prissetting og
strukturutvikling. Dette for å redusere overkapasiteten på dette området. Samtidig sies det at
staten har et overordnet ansvar for å sikre fuliverdige laboratorietjenester på matområdet over
hele landet.
Fylkesmannen i Finnmark føler usikkerhet knyttet til en fremtidig modell hvor
laboratorievirksomheten skal styres og drives etter fon-etningsmessige prinsipper. Vi har en
geografi og et marked som tilsier at det ikke vil bli mange markedsaktører som ser
mulighetene til skape lønnsomhet i å påta seg ansvaret for å gjennomføre laboratorieanalyser.
Derfor mener vi staten frrtsatt. som ansvarshavende. må etterstrebe å finne en modell som
kan ivareta behovet etterspørrerne sitter med. Det bør i hvert fall være en rninimumsstruktur
på plass som Mattilsynet kan legge til grunn for en anbuds/innkløpsrunde med tilbydeme
Nærhetsprinsippet er viktig for å kunne sikre at det gjennomføres kvalitative analyser ved
laboratoriene. Mange klemiske analyser kan sendes over lange avstander, mens
tnikrobiologiskc prøver for en stor del er avhengig av rask distribusjon og
analysegjennomføring. Kommunikasjonsforholdene i Finnmark tilsier at det ikke er enkelt
med transport av prøvemateriale over enda lenwæ avstander enn de vi har på rylkesniva.
Konkret mener vi det vil være behov for minimum to niikrobiologiske laboratorleenheter i
1~lket. Det ber lokaliseres ett slik laboratorium i vestfylket og ett i østfylket. Hensyn knyttet
til geograti og beredskap kan også tilsi at det bør være et tredje laboratorium som kan utføre
mikrobiologiske analyser.
Vi vil understreke behovet for å ha faglig kompetanse innen laboratorievirksomhet i fylket. Ut
fra Finnmark sin beliggenhet i forhold til naboland. erberedskapsfunksjoncn i Finnmark
svært sentral. I forhold til mulige alvorlige krisesiruasjoner vil det være nødvendig å ha
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muligheter for å gjennomføre både analyser og diagnostisering rimelig raskt Dette må derfor
tas med i vurderingen om fremtidig organisering av laboratorietjenestene.
Ved årlig anbudsinnbydelse fra Mattilsynet mener vi at staten ikke skal komme med tilbud.
Dersom målet er å øke engasjementet fra andre aktører, bør de statlige institusjonene ikke
tillates å komme med mottilbud. På denne måten kan eksempelvis kvalitativt akseptable
laboratorier i kommuner bli en del av markedet. De statlige laboratorieinstitusjonene kan
ivareta fbrskningsoppgaver knyttet til forvaltning, men på et kommersielt analysemarked
mener vi det er viktig at andre akterer ffir en reell mulighet til å ta ansvaret for en stor del av
analysetjenestene.
I overgangsfase vil det være et omstillingsbchov i kommunesektoren. Personellet ved KNTlaboratoriene har sitt ansettelsesforhold i kommunene. Allikevel mener vi staten må ta ansvar
for at personellet blir behandlet på en ansvarlig måte. Det er rimelig at statewbidrar med
ekonomiske virkemidler til kommunene, slik at de omstillingstiltak som må gjennomføres på
laboratorleområdet, blir gjort på en god måte for de ansatte. Staten bør også være en pådriver
når det gjelder å få til en forutsigbar omstillingsprcsess i kommunene. Dette vil være med på
å hindre frustrasjon både i kommunene og hos personellet som blir berørt.
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