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Høringsnotat om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen
oversendelsesbrev

-

Statens landbruksforvaltning (SLF) viser til Deres brev av 25.03.2003, vedrørende
ovenstående, med vedlegg.
SLF har følgende høringsuttalelse:
511 er enig i de skisserte målene og prinsippene for finansieringen knyttet til
forenkling gjennom færre gebyr- og avgiftsordninger og mer oversiktlig
hjemmelsgrunnlag
fjeming av ordninger med høye administrasjonskostnader i forhold til innkrevd
beløp
å se hele matproduksjonskjeden i sammenheng. Det innebærer at tilsyn må
omfatte alle ledd i kjeden, men det bør settes økt fokus på forebyggende tilsyn
gjennom krav til intemkontroll hos de ulike ledd i kjeden. Forhold tidlig i
verdikjeden er ofte viktig for kvaliteten på sluttproduktet
fleksibilitet i prioriteringene av tilsynsoppgaver i forhold til hvilke
produktgrupper som har betalt avgift. Tilsynet må i perioder ut fra
risikovurderinger ha anledning til å omprioritere tilsynsaktiviteten. Over tid bør
det imidlertid som påpekt i høringsnotatet være rimelig grad av samsvar mellom
innsats og kostnad innenfor ulike produktgrupper.
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SLF er betenkt over vurderingene i notatet som legger opp til at landbruksprodukter ut fra
internasjonale konkurranseforhold kan belegges med et høyere gebyr- og avgifistrykk enn
sjømatprodukter. Landbrukssektoren utsettes for stadig større internasjonal konkurranse og
det er kontinuerlig press på priser og kostnader. Det må derfor være i strid med
målsettingene om økt konkurransekraft og et uheldig signal og legge større avgiftstrykk på
denne sektoren enn på andre sektorer.
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Avslutningsvis vil SLF peke på behovet for stabile gebyr-/avgiftssatser og systemer gjennom
året av hensyn til ressursbruken ved innkreving, både hos næring og myndigheter. Endringer
bør følge kalenderåret.
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