
BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG BYDELER

DetkongeligeLandbruksdepartement
Postboks8007 Dep

0030Oslo

Deresrei. Deres brev av: Vår r~f Ji;nnekode Dato

200020684-58 BLLD-03 9. april 2003
i PST

Iloring - lov om overtagelseav formuesdipsosisjoneri’c endret ansvarsfordcling i
matrorvattningen

Innledning
Bergenkommuneblir somandrevertskommunerfor det interkommunale
næringsmiddeltilsynbetydeligberørtved den statligeovertakelsenav næringsmiddeltilsynet.
Overdragelsenav næringsmiddeltilsynettil et statligmatilsynmåværebasertpå at
kommunenskal kommeskadesløsfra denneendringen.Særligstor betydninghardet
økonomiskeoppgjøretmellomstatog kommune.

Statenmå bli tillagt plikt til å overta KNT’s leiekontrakter
I ST. prp nr I Tillegg 8 angisdetat når statenovertaransvarfra kommunene.vil statenfå
behovfor ettilsvarendeproduksjonsapparatsnm kommunenehar i dag. menskommunene
som ti-Ras for det tilsvarendesek:oremsvaretikke lengervil ha behovfor å utførede aktuelle
tilsynsoppgavene.Dette,sammenmedprinsippetom mestmulig klareog entydige
ansvarsforholdi forvaltningenog måletom rasjoneli bruk av offentligeressurser,taler for at
statensomet hovedprinsiopbørha rettog plikt til å overtaeierskapettil de {brmuesrettslige
posisjonersombenyttesfor å løsede oppgavenesom statenskal overta.

Den faktiskesituasjonenerat sværtmangeKNT ‘er organisertsominterkommunale
selskaper.DisseKNT’ene har på selvstendiggrunnlaginngått leiekontraktersom lbr de
flesteløperutover 2003. Disseleiekontrakteneer inngåttmellom KNT’ene og private
utleiere.

Dersomstatenikke finner disselokalenehensiktsmessigfor der nye Matrilsynet.vil eierneav
KNT’ene bli sittendemed leiekontaktersom de har en sværtperifert forhold til og ikke
anvendelsefor ettersomKNT’enesvirksomhetnedleggespr 31.122003.Det riktige måher
væreat statenmåha en plikt til å overtaleiekontraktenedersomikkekommunenefinner
anvendelsefor lokalene.

Formuesposisjoner- laharatorium
Fraog medikraftsettingenav dennelovenhar statenved Mattilsynetrettog plikt til åoverta
alle formuesposisjoner.herunderrettighe’ierog plikter, som fortrinnsviskan knyttestil
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kommunensvirksomhetinnentilsyn mednæringsmidlerog kjøttkontroll, medunntakfor
tomter, bygningerog lokaler..

Følgendekriterierer derforlagt til grunnfor vurderingenav om detteeren fonnutsgjenstand
somstatenhar rettog plikt til åoverta,jf Stortingetsbehandlingav St.prp. nr i Tillegg nr. 8
(2002-2003):

— Om formuesgjenstandenharbetydningfor statensmulighettil å utøvetilsyn med
næringsmidleri samsvarmeddetansvarsompåleggesi lovgivningenog medsamme
omfangog kvalitet somkommuneni dagutøver

— Om formuesgjenstandenbenyttesav kommuneni forbindelsemedvirksomhetsom
omfattesav statliggjøringen

— Om kommunenharanskaffetformuesgjenstandentil et formål som liggerinnenforden
virksomhetensomskal statliggjøres

— Om formuesgjenstandenvil ha betydningfor kommunensmulighettil åutføre andre
oppgaver.

Vi vil særligpekepådenvanskeligesituasjonkommunenkommeri vedat
næringsmiddeltilsynetblir gjort statlig,menat laboratoriet,spesialisertfor analyserav
næringsmidlerblir liggendeigjen i kommunen.Dettevil resulterei at kommunenhar
anskaffetformuesgjenstandentil et formålsomligger innenfordenvirksomhetensomskal
statliggjøres.Vi menerat deti oppgjøretmellomkommuneog statblir vektiagtat kommunen
får kompensertfor kostnadersomer knyttettil laboratoriet,og somkommunenikke pånoen
måtekanhanytteeller forretningav.
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