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HØRING FINANSIERINGEN AV MATFORVALTNINGEN
-

Vi viser til deres brev av 25.03. d.å. angående ovennevnte.
Norges Fiskarlag har følgende kommentarer til saken:
Generelt
Som kjent blir over 90% av norske fiskeprodukter eksportert i konkurranse med andre
nasjoner som produserer sjømat. Næringen har i alle år levd med til dels store
handelshindringer i form av tollbelastninger. Det vil derfor være svært uheldig dersom
norsk fiskerinæring blir pålagt ytterligere avgiftsbelastninger som en følge av
omleggingen av matforvaltningen, noe som vil føre til en forverret
konkurransesituasjon for norske eksportbedrifter. Dette er i strid med regjeringens
målsetting om å forbedre konkurransesituasjonen for norsk eksportindustri.
Prinsipper
Norges Fiskarlag er generelt enig i at det må være et mål å få etablert en
finansieringsmodell som både er enkel og oversiktelig for brukerne. Formålet og
målsettingen med omleggingen av mattilsynet skal være å etablere et tilsyn som både er
rasjonelt og kostnadseffektivt. Med bakgrunn i dette forutsetter vi at næringens
kostnader forbundet med det arbeid tilsynet skal gjøre for næringen bli vesentlig lavere
enn tilfellet er i dag.
Som det også går fram av vår uttalelse til matloven er vi av den prinsipielle oppfatning
at tilsyn og kontroll med matvarene er et statlig ansvar, hvor kostnadene forbundet med
dette dekkes av det offentlige. Videre mener vi at avgifter og gebyrer skal gå til å dekke
utgifter ved tilsynsvirksomhet og ikke til matforvaltning.
Gebvrer kan kun aksepteres i de tilfeller hvor en bedrift nå e2et initiativ
henvender se~ til tilsynet o~ ber om en spesiell tjeneste
Gebyr og avgiftsfinansiering
Et system med gebyrer stiller store krav til det offentlig med hensyn til rask og effektiv
saksbehandling. Minst mulig av gebyret må gå med til å administrere gebyrordningen.
Administrasjonskostnadene må ned på et minimum, noe som selvsagt må gjenspeiles i
størrelsen på gebyrene.
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Revidert finansieringsmodell
Tilsyn/veiledning
Norges Fiskarlag er sterkt uenig at bedrifter skal dekke kostnader som det offentlige
påtar seg for å kontrollere og overvåke om næringsaktørene overholder lover og
forskrifter. Dette må og skal dekkes av det offentlige.
Kartlegging og overvåking
Norges Fiskarlag kan på ingen som helst måte akseptere at næringsutøverne skal dekke
kostnader relatert til frivillig offentlig kartlegging og overvåkning som blir satt i verk
uten at næringen selv har bedt om det. Dette er et statlig ansvar.
Beredskap, kommunikasjon, kompetanseutvikling, kjøp av laboratorietjenester og
kjøp av forvaltningsstøtte

Generelle utgifter som påløper som en følge av det ansvar som det offentlige er pålagt,
det være seg beredskapsmessige og kompetansemessige forhold, skal dekkes av det
offentlige.
Vitenskapskomiteefl
I forslag til matlov står det følgende i formålsparagrafen:” Formålet med
Vitenskapskomiteen er å sikre uavhengige vitenskapelige risikovurderinger for
Mattilsynet.”
Videre står det at Vitenskapskomiteen skal levere vitenskapelige risikovurderinger på
oppdrag fra Mattilsynet.
Med dette som bakgrunn kan Norges Fiskarlag ikke akseptere at næringen skal dekke
kostnader som direkte er “underlagt” et offentlig organ som Mattilsynet. Dette må og
skal dekkes av det offentlige.
Forslag til ny matlov(kapittel 4)
I første ledd under §23 står det at “Kongen kan i forskrifts form pålegge virksomheter
omfattet av denne loven å betale gebyrer
I andre ledd står det at” Kongen kan i forskrifts form pålegge virksomheter som er
omfattet av loven å betale en avgift på norskproduserte
Norges Fiskarlag
forutsetter at dersom en virksomhet betaler et gebyr etter første ledd, skal det ikke i
tillegg betales en generell avgift til staten for de tjenester som ikke dekkes av avgiften i
første ledd.
Det er noe uklart når det i siste avsnitt i høringsdokumentet under pkt.9.2.1 står
følgende: “Gebyrer, jf. 1. ledd, vil kunne innkreves forå dekke kostnader ved oppgaver
hvor det er en entydig og klarsammenheng mellom tjenesten/oppgsven som ufføres
og vedkommedes brukersom mottar tjenesten og/eller har nytte av oppgaven som
utføres.” I neste avsnitt under pkt. 9.2.1 står det følgende: Der hvor det ikke
nødvendigvis foreligger en slik klar sammenheng, men oppgaven like fullt er relatert til
brukere/brukergrupper, er det avgiftshjemmelen i andre ledd som kan komme til
anvendelse.
I beskrivelsen av lovbestemmelsen må det klart og tydelig stå at en bedrift i sin helhet
enten belastes et gebyr etter første ledd eller en avgift etter andre ledd, ikke begge
deler.
“
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Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at en bedrift som blir belastet med gebyr i tillegg
blir pålagt en generell kontrollavgift som skal dekke uspesifiserte kostnader for tilsynet.
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