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Det vises til Departementetsbrev, datert28.2.03,vedlagthøringsnotatom ovennevntetema;Kongsberg
kommuneshøringsuttalelseerbasertpåen administrativgjennomgangav aktuelledokumenteri saken,herunder
ogsåandre instansersuttalelsersomharværttilgjengelige.Vårt svar foreleggesformannskapetsomreferatsak
efter høringsfristensutløp 11.4.03.

Formåletmedloven:
Somdepartementetselvskriver, er formåletmedlovforslagetå skaffe statenet nødvendigrettsgrunnlagfor å
gjennomføredet økonomiskeoppgjøretmellomstatenog kommunenei tilknytning til reformen.Prinsippenefor
detteøkonomiskeoppgjørethardepartementetlagt framfor Stortingeti notatdatert21.august2002.Stortinget
sluttetseg til de framlagteprinsippervedbehandlingenav St.prp.nr I Tillegg nr. 8 (2002-2003).I disseprin-
sippeneerdet lagt til grunn at kommuneneikke skal fa erstatteteneventuellalternativverdi av formuesgjen-
standersomdisponeresfor å løsede oppgaversomskaloverførestil staten,og at statenovertarde forpliktelser
somerknyttettil deaktuelleformuesgjenstander.Lovener avgrensettil de spørsmålsomknytter segtil over-
føring av formuesposisjonerog tvisteløsning

Uttalelsengis i lys av følgendefaktaopplysninger:
Det lokale næringsmiddeltilsyn(KNT) dekkekommuneneKongsberg,Flesberg,Rollag,Noreog Uvdal, Sigdal
og øvreEiker. KNT ble organisertsomIKS medvirkning fra 1.1. 2002.Tilsynetdriversinvirksomhetfra leide
lokaleri Kongsbergsentrum.Det er inngåttenlangsiktig leiekontraktmellomIKS og privat utleiersomførst
utløpeti 2012.Dette ergjort for å sikre kontinuitet og rimeligehusleiebetingelseri hensiktsmessigelokaler. Det
er9 årsverktilknyttet KNT, hvorav4 årsverkhovedsakeligi laboratoriet.Ved etableringav IKS’etble tidligere
opparbeidetdisposisjonsfondoverført fra vertskommunensbalanseregnskap.Regnskap2002 er i tillegg
avsluttetmedet positivt ikke disponertnettodriftsresultat.Overskuddetskyldesbla. nye regnskapsforskrifter
for føring av pensjonsforpliktelserogpremleavvik.De ansatteermedlemmerav KEP

Kongsbergkommuneanser§§ 4, 5 og 7 i høringsnotatetI lovforslagetsomde mestsentraleå kommentere.

§ 4 Formuesposisjoner
Fra ogmedikraftsettingenav dennelovenhar statenvedMattilsynetrett ogplikt til å overtaalle formues-
posisjoner, herunderrettigheterog plikter somfortrinnsvis kan knyttestil kommunensvirksomhetinnen tilsyn
mednæringsmidlerog kjøttkontroll,medunntakfor tomter,bygningerog lokaler.
Statenharrett til å disponeredetomter,bygningereller lokaler somfortrinnsvis kanknyttestil kommunens
virksomhetinnen tilsyn mednæringsmidlerog kjøttkontroll.
Lov 6. april 1984nr. /7om vederlagvedoreigningavfasteiendom,får ikkeanvendelsepå overtakelsen.

Det erKongsbergkommunessyn atStatensavtaleforpliktelserikke barekanknyttestil fasteeiendommer
(tomter,bygninger,lokaler) somerhensiktsmessigefor denvideredriften menogsåi forholdtil å overta
forpliktelseri forhold til kontraktmed tredjepart,dvs,privat utleier.Husleiekontrakter inngått fordagens
lokaler somensamletenhet.Det faktumat Stortingetalleredeharfattetbeslutningomat laboratorievirksomhet
ikke skal inngåi etableringav Mattilsynetmå ettervår oppfatningikke værebegrensendei forhold tiiÆnslik
kontraktsovertakelse.Vi støtteri såmåtehoringsuttalelsefra KS omat detblir mestryddig dersomstaten
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avvilderdeleieforholdsomikke blir anvendeligeetterat statenhar overtattKNT’ene. Det sammesyngjør seg
gjeldendefor eventuelleleasingavtalerknyttettil maskinerog utstyr.

Statenmåsomet hovedprinsipptapå segforpliktelse for heleavtalen.Støttefor et slikt syn finneren i St.prp.
nr I, tilleggnr 8 (2002-2003)pkt 8.2.2,sisteledd. Derstårdetat forutenkostnaderforbundetmed flytting og
etableringav nyelokaler, vil detpåløpekostnadertil oppfølgingav inngåftehuslejeavtalerfor kontorlokaleri
nåværendetilsynsvirksomhetersomikke finneranvendelsei det nyeMattilsynet. Dettehar værttolketslik at
statenvil gå inn og overtaeksisterendehuslejeavtaleri dagensKNT. I det ftamlagtelovforslagetsignaliserer
departementetat det fortrinnsvisvil ta på segforpliktelserfor dendelenav KNT somangårtilsyns

virksomheten.

Det er åpenbartat det finnesmangeformuesgjenstanderi dagensKNT somdetvil værebehovfor bådei det
nyeMattilsynetog de delerav KNT somikke blir endel av statlig virksomhet. Dersomdetoppstår
interessekonflikt,børhovedprinsippetværeat kommunenesomhargått til anskaffelseav utstyet,får førsterett
til åbeholdeutstyret. Dettevil gi KNT’eneenbedremulighettil å videreføredendel av virksomhetensomikke
inngår i Mattilsynet.

Vi finnerdet ikke riktig at opparbeidededisposisjonsfond,herundereventueltregnskapsmessigoverskuddfra
2002 og 2003skaloverførestil statenvedetableringav Mattilsynet. Detteermidler somnormaltskullevært
tilbakebetalteierkommunene,mensomman harvidereførti driften for å kunnedekkefremtidigeuforutsette
drifts- og investeringskostnader.Gjenværendemidler må tilfalle etreorganisertIKS.

§ 5 Gjeidsovertakelse
Dersomdet iforhindelsemedoverføringtil statenav rettigheterogplikten somnevnti § 4, overføresgjeld
eller andreforpliktelser,er detfrigprendefor kommunen.
Fordringshavereog andrerenighæhaverekan ikkemotsettesegoverføringenellergjøregjeldendeat overfør-
ingen utgjør en bortfallsgrunnfor rettsforhoIdet.

Derstårdetat dersomdet i forbindelsemed overføringtil statenav rettigheterog plikter somnevnt i § 4,
overføresgjeld ellerandreforpliktelser,er det frigjørendefor kommunene.Herer det i lovforslagetgitt
begrensningeri overtakelsenavforpliktelsersomstatenskalovertatil fortrinnsvisogsåå gjelde den del av
forpliktelsensomknyttersegtil tilsynsdelen.Forpliktelserkanomfatteandreforhold ennformuesgjenstander,
for eksempelleasingavtalerog huslejeavtaler.Vår merknaderderfordensammesomtil § 4 m.h.t. husleie-
kontraktog leasingavtaler.

§7 Tvisteløsning
Bådestatenogvedkommendekommunekankreveat sparsmålsomgjeldernærmereklargjøringog konkreti-
seringavhvilkeformuesposisjonerstatenharrett ogplikt til å overtafra denenkeltekommuneog/ellerbiter-
kommunaleselskapetternr. 6forsteog annet ledd, skalavgjøresav en nemndNemndavurdererikkehvilke
konkretegjeidsforpliktelserstatenhar rett ogplikt til å tre inn i.
Bådestatenogvedkommendekommunekan viderekreveatspørsmålsomgjeldernærmereklargjøringog
konkretiseringav hvilkepersona/ressurserstaten skalovertaskalavgjøresav nemnda.

Utgfflene til nemndasvirksomhetdekkesavpartene. Departementetkangi nærinereglerfor nemndasvirk-
somhet.
Sparsmålom rettigheterogplikter etter§ 4 kan ikkebringes innfor dealminneligdomstolerfar mulighetentil
å/å sakenavgjortav nemnder nyttet. Dersomspørsmålbringes innfor dealminneligedomsto1e~gir det ikke
oppsettendevirkningfor statensrettigheterogplikter etter§ 4.

Lovforslagetomhandlerikke overtakelseav personalressurser,kun formuesposisjoner.Når§ 7 likevel inne-
holderbestemmelserom personell,er ikke Kongsbergkommuneuenigi at slik avgjørelsekanligge til nemnda.
Vi vil da samtidigslufte osstil merknaderfra KS omat enfinnerdetpåkrevdateventueltpersonellsom
gjennomhovedtariffavtalenforkommunalsektorhar fått AFP-ordningfår beholdedenneved statensover-
takelseav det kommunalenæringsiniddeltilsyriet.

I § 7 stårdetattvistenemndikke skal vurderekonkretegjeidsforpliktelserstatenharrett og plikt til å tre inn i. I
lovforslageterdet ikke framlagthvordanslikeeventuelletvister skal løses.Detteer etsvakt punkt i lovforslaget
da enmå sefor seg at slike tvister lett vil oppstånå i overgangsfasen.
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Det erstatensomharinitiert prosessenmed å etablereetnytt statlig Mattilsyn. Kongsbergkommunemener
derforat statenmåta denfulle og heleøkonomiskekonsekvensnårdetgjelderdriftenav nemnda.

N~e44~ilig hilsen

/Jåri\ Hagen( spesialkonsle

Kopi:
— Næringsmiddeltilsynet,her

— Formannskapet

— KS - Bedrift, somsvarpå elektroniskbrevdatert27.3.03


