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Høring – Lov om overtagelse av formuesdisposisjoner ved endret 
ansvarsfordeling i matforvaltningen 
 
Viser til Deres ref. 2003/00387 MH/RIG. Midtre Namdal Regionråd behandlet høringen som 
sak 19/03 i møte 04.04.03 og gir enstemmig følgende uttalelse til forslaget: 
 
” 
Det vises til høringsnotat utarbeidet av Landbruksdepartementet. 
 
Midtre Namdal Regionråd har følgende merknader til departementets forslag: 
 
1. Personell på AFP – ordningen må få videreført sine rettigheter etter statens 

overtakelse  
2. Staten må bli tillagt plikt til å overta KNT’s leiekontrakter  
3. Opparbeidede fondsmidler  og regnskapsmessig driftsoverskudd i KNT’ene  i 2003 

unntas i loven som overførbar formuesposisjon til staten  
 
Regionrådets syn er nærmere begrunnet i redegjørelsen som følger uttalelsen. 
 
 
Redegjørelse 
 
Bakgrunn for høringsuttalelsen er høringsnotat om  Lov om overtakelse av formuesposisjoner 
ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen  med høringsfrist 11. april 2003. 
 
Det ble i St. prp. 1 Tillegg 8 (2002-2003) lagt til grunn at eierskapsovertakelsen skulle 
hjemles i lov. 
 
Lovgrunnlaget skal gi det rettslige grunnlaget for å gjennomføre det økonomiske oppgjøret 
mellom kommunene og staten i tråd med de prinsipper Stortinget har lagt til grunn. 
 
Hovedprinsipper for gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret mellom staten og 
kommunene vil iht St. prp. 1 Tillegg 8 (2002-2003) ha tre hovedelementer :  
• Overføring av personell som er satt til å løse de oppgaver som staten skal overta 
• Overføringer av eiendeler (bygg, inventar, utstyr mv)  som anskaffet for å løse de 

oppgaver som staten skal overta 
• Utgifter til drift 
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Følgende anses mest sentralt: 
 
1. Personell på AFP – ordning må få videreført sine rettigheter etter statens 

overtakelse  
 
Landbruksdepartementet har lagt til grunn at en vil anvende reglene for 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens § 73 for overføring av personell fra 
kommunesektoren i forbindelse med at oppgaver overføres til staten ved opprettelsen av 
Mattilsynet. Ved virksomhetsoverdragelse følger de tilsatte sine arbeidsoppgaver over i ny 
virksomhet.  
 
Det er uklart om personell på AFP-ordning ivaretas etter Arbeidsmiljølovens § 73 om 
virksomhetsoverdragelse. 
  
2. Staten må bli tillagt plikt til å overta KNT’s leiekontrakter  
 
Som hovedprinsipp skal staten ha rett og plikt til å overta eierskapet til de formuesrettslige 
posisjoner som benyttes for å løse oppgavene som staten skal overta.  
 
Landbruksdepartementet mener imidlertid at det bør gjøres konkrete vurderinger når det 
gjelder fast eiendom (bygninger og lokaler) slik at fast eiendom i utgangspunktet bare overtas 
når dette er hensiktsmessig for den enkelte kommune og staten.  
 
Mange KNT  er organisert som interkommunale selskaper og har på selvstendig grunnlag 
inngått  leiekontrakter. Dersom staten ikke finner disse lokalene hensiktsmessig for det nye 
Mattilsynet vil eierne av KNT kunne bli sittende med leiekontakter som de ikke har bruk for.  
 
Det anses riktig at Staten må ha plikt til å overta leiekontrakter som kommunene ikke finner 
anvendelse for.  Avvikling av leieforhold bør dermed være statens ansvar. 
 
3. Opparbeidede fondsmidler  og regnskapsmessig driftsoverskudd i KNT’ene  i 

2003 unntas i loven som overførbar formuesposisjon til staten  
 
I ST. prp nr 1 Tillegg 8 er det lagt til grunn at staten overtar oppgaver, personell og ressurser 
fra KNT 1.1.2004. Lov om overtakelse av formuesposisjoner vil derfor først ha virkning fra 
01.01.2004. 
 
Under gjennomgangen av lovutkastet i KS er det reist spørsmål om statens rett/plikt til å 
overta formuesgoder også omhandler KNT’s fond eller regnskapsmessig overskudd for 2003.   
 
Det bør presiseres i loven at opparbeidede fondsmidler/driftsmessig overskudd i 2003 ikke 
overføres til staten,  men beholdes i KNT/kommunene.  
” 
 
Med hilsen 
 
Roar Pedersen 
Sekretær/Rådmann i Namdalseid kommune 
 
Kopi:  Næringsmiddelkontrollen i Namdal  


