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Framtidig organisering av laboratorietjenestene på matområdet horingsuttalelse
-

Viser til Landbruksdepartementets brev av 20. februar 2003 vedr. ovenfor nevnte sak. Vi beklager at
høringsuttalelsen ikke framkommer innenfor den oppsatte fristen.
Regionalsjefen i Buskerud fylkeskommune har tidligere uttalt seg til denne saken i brev av 19.04.02 og
14.10.02. Begge brevene har fått tilslutning i Hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud
fylkeskommune. Saken er også fulgt opp av &lkesordfører Tor Ottar Karisen i hans brev av 29.05.02.
I disse brevene er det særlig pekt på hvilke fordeler det ville hatt å legge hovedkontor/regionkontor til
Drammen.
Næringsmiddeltilsynet i Buskerud er i dag organisert i 4 interkommunale selskaper som til sammen
dekker samtlige kommuner i fylket. Dette er Hallingdal! Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag,
Sigdal og øvre Eiker! Ringeriksregionen og Drammensregionen. Samtlige tilsyn har større eller mindre
laboratorier tilknyttet sitt kontor. I tillegg har vi et frittstående laboratorium tilknyttet BUVA (Buskerud
Vann- og Avløpssenter), eid av fVlkeskommunen og kommunene, som er spesialister på området vann og
slamtester.
Regionalsjefen tar til orientering at laboratoriene nå skal organiseres uavhengig av mattilsynet. I denne
sammenheng tar Regionalsjefen det for gitt at staten tar et betydelig økonomisk ansvar for nødvendig
omstilling av eksisterende laboratorier og personell. Omstillingen bør også gå over en rimelig tid slik at
aktørene får mulighet til å møte den nye situasjonen.
I tilknytning til at laboratorietjenestene nå skal konkurranseutsettes gjennom å settes ut på anbud vil
Regionalsjefen spesielt peke på behovet for mulighet til å dele opp anbudene slik at de små laboratoriene
har mulighet til å delta i konkurransen. Dette for å unngå at det kun er de store laboratoriene som har
mulighet til å delta. Gjennom dette vil det være mulig å opprettholde en desentralisert laboratoriestruktur,
noe som er av stor betydning for å opprettholde næringsmiddelindustrien rundt omkring i hele fS’lket. Selv
om avstandene ikke er å veldig store i Buskerud, i forhold til mange andre &lker, så er det viktig at
nærheten til laboratoriekompetansen opprettholdes.
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