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Lov om overtakelseav formuesposisjonerved endret ansvarsfordeling i
matforvaltningen - høring

Det visestil skriv av 28. februard.å. angåendehøringom lov om overtakelseav
formuesposisjonerved endretansvarsfordelingi matforvaltningen.Høringsfristenvar den 11.
april, menettertelefonsamtalemedRolf Ivar Granden 11. april fikk Sarpsborgkommune
forlengetfristentil den23. april d.å.

Prinsippenefor fremtidig organiseringavmatforvaltningenble framlagtfor Stortingeti notat
datert21. august2002. Stortingetsluttetsegtil de fremlagteprinsippervedbehandlingenav
St.prp. i Tillegg 8 (2002-2003).I disseprinsippeneer det lagt til grunnat kommuneneikke
skal få erstatteteneventuellalternativverdi av formuesgjenstandersomdisponeresfor åløse
de oppgaversomskal overførestil staten,ogat statenovertarde forpliktelsersomer knyttet
til de aktuelleformuesgjenstander.Samtidigmeddenneble ogsåhovedprinsippenefor
gjennomføringenav detøkonomiskeoppgjøretmellomstatenog kommunenelagt fram. I St.
prp.ble det lagt til grunnat eierskapsovertakelsenskullehjemlesi lov, somnåer utesom
høring.Landbruksdepartementetskriver selv at formåletmedlovforslageter åskaffestatenet
nødvendigrettsgrunnlagfor å gjennomføredetøkonomiskeoppgjøretmellom~statenag
kommunenei tilknytning til reformenom matforvaltningen.

I St. prp.nr. i Tillegg 8 angisdetat nårstatenovertaransvarfra kommunene,vil statenfå
behovfor ettilsvarendeproduksjonsapparatsomkommunenehar i dag,menskommunene
somfritasfor dettilsvarendesektoransvaretikke lengervil habehovfor åutføredifaktuelle
tilsynsoppgavene.Dettesammenmedprinsippetom mestmulig klareog entydiga
ansvarsforholdi forvaltningenog måletom rasjonellbrukav offentligeressurser;taterforat
statensomet hovedprinsippbørharett og plikt til å overtaeierskapettil de funnuesrettsiige
posisjonersombenyttesfor å løsede oppgavenesom statenskal overta.

Nårdetgjelderfasteiendommenerlandbruksdepartementeti suf høringsutkastat dettebare
tas overi de tilfeller hvordetteanseshensiktsmessigfor denenkeltekommuneog staten.
Situasjonenfor mangeavde kommunalenæringsmiddeltilsyneneerat de er organisertsom
interkommunaleselskaper,somhar inngåttleiekontraktersom løperutover2001.
KommuneenFredrikstadog Sarpsborggikk sammenom åeffektivisere
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næringsmiddeltilsyneneog laboratorietjenestenefor flereår siden,og harbrukt betydelige
ressurserpådettearbeidet.KommuneneHaldenog Hvalerharsluttetsegtil dette
interkommunaleselskapetsenere.Som et leddi årasjonaliseredennetjenesteninngikk det
interkommunalenæringsmiddeltilsyneti 1997en leiekontraktmeden eksternutleier.Denne
kontraktenharen løpetidpå 20 år. Dersomstatenikke finner disselokalenehensiktsmessig
for detnyeMattilsynetvil de fire kommunenesitte igjen meden husleieutgifisomfor tiden er
1,5 millioner kronerårlig. Sarpsborgkommunemenerderforat statenmåha en plikt til å
overtaleiekontraktendersomikke delerav ellerhelelokaletkannyttiggjøresav kommunene
efteromleggingen.Somnevntharde fire eierkommunenebruktbetydeligemidler for å
rasjonaliseredriften,og somstatenbørdra nyttenavvidere. Støttefor et slikt synfinner en i
St.prp. Nr. 1, Tillegg 8 (2002-2003)pkt. 8.2.2, sisteledd.Derstårdetat forutenkostnader
forbundetmed flytting og etableringav nye lokaler,vil detpåløpekostnadertil oppfølgingav
inngåttehuslejeavtalerfor kontorlokaleri nåværendetilsynsvirksomhetersomikke finner
anvendelsei detnyeMattilsynet.DessutenharLandbruksdepartementetsi høringsnotat3 —

Høringom økonomiskeforhold vedrørendeoverføringav ansvarfra kommunertil statenved
opprettelseav Mattilsynet— sagt i pkt. 4.4 om overtakelseav forpliktelserog gjeidsansvar:
“Departementetharoverforkommet til atstatligovertakelseav ansvarfor tilsyn med
næringsmidler,ikke børmedføreøkonomiskgevinstfor kommuneneshånd.Pådenannen
sidebørheller ikkedet forhold atsektoransvarplasserespået annetforvaltningsnivå,føre til
at kommunenesøkonomiskesituasjonblir forverret.”

I St. prp.Nr. i Tillegg 8 er det lagt til grunnat statenovertaroppgavene,personellog
ressursenemedvirkning fra 1. januarnesteår. Lovforslagetsomnåer ute til høringvil derfor
førsthavirkning fra sammetidspunkt.Sarpsborgkommuneerblitt gjort kjent ved at det
underutarbeidelsenav lovforslagetharværtreistspørsmålom statensrett/plikutil å-overta
formuesgoderogsåomhandleropparbeidelseav overskuddog fond.Pådettespørsmåleterdet
muntlig fra Landbruksdepartementetblitt svartat lovenikke omhandler
næringsmiddeltilsynenesfondsmidlerog disposisjoneri 2003. Sarpsborgkommunemener-at
dettemåpresiseresi loven,og at detteogsåskal gjeldefor overskudd/fondsonibyggesnppi
regnskapsåret2003.

Sidenstatenskal overtadeleravnæringsmiddeltilsynenevil detkunneoppstå
interessekonflikterpåfellesutstyr som i dagbrukesbådeav næringsmiddeltilsynetog
laboratorietjenesten.I detteer inkludert kontorinnredning,Edb-utstyrmv. Sarpsborg
kommunemenerat slikt fellesutstyrmåkommuneneha førsteretttil åbeholdt

Angåendetvisteløsningerdet tatt inn i lovforslagetat “nemndavurdererikke hvilke konkrete
gjeidsforpliktelserstatenharrett og plikt til å tre inn i.” Mendeter ikke sagtnoeom hvordan
slike tvister skal Løses.Sarpsborgkommunemenerat dettemåinn, og at utgiftertil
tvisteløsningmådekkesav staten.
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