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LIØRING OM FORENKLET MODELL FOR FINANSIERING AV
MATFORVALTNINGEN

Generelt
HSH delersynetpåmålsettingenemedfinansieringsmodellen,mensavneretpunktomforusigbarhetfor
næringslivet.

Hovedinnvendingenmot denforeslåttefinansieringsmodellener at denikke gir tils net og
tilsynsoblekteneineentivertil å gjørede“riktige tingene”. Detburdeværtenklareresammenheng
mellomfinansieringsmodellensomvirkemiddel og demålenemyndigheteneønskerå nå. Vi menerogså
detville værtenstyrkevedfinansieringsmodellendersomdeni sterkeregradenndet vi kanse deter lagt
opp til, gjØr detlønnsomtfor tilsynsobjekteneå utføreaktivitetersombidrartil lovrealisering.Hvis
bedrifter/bransjerbyggeroppkontrolirutinersomreduserertilsynsbehovetsåbørdetkunnegi lavere
avgifter/gebyrer.Vi synesnæringslivetbørha anledningtil åpåvirkekostnadenegjennomågjøredet
myndighetenefaktiskønskerat deskalgjøre.

Vi synesogsådeter et stortproblemmedmodellensettfra næringslivetside,at detvil væreetmisforhold
mellomdenressursinnsatssomrettesinn mot enkeltebrukereeller bransjeri produksjonskjedenog de
kostnaderdisseaktørenepåføresi gebyr/avgifter.Dettegjeldersærligdenforeslåttekontrollavgiftensom
grossister/importørermåbetale. Deter sværtviktig for næringslivetsforståelsefor finansieringsmodellen
atmanleggeropptil bestmulig samsvarmellomhvatilsynsobjektenepåførertilsynetav kostnaderog
hvatilsynsobjektenebidrarmedav finansiering.

Konixnentarer til prinsippene,for matforvaltningen og vurdering av oppgavenei matforvaltningen i
forhold til gebyr og avgiftsfinansiering (kap. 6 og 7).

PrinsipieltsettmenerHSH atlovforvaltninger enoffentlig oppgavesombørfmansieresover
statsbudsjettet.Vi vil herogsåvisetil Forbrukerrådetssynspunkterom at tilsynetbørfmansieresover
statsbudsjettetfordi manpådenmåtekansikre attilsynet hartilstrekkeligavstandfra kontrollobjektet.

Når det gjelderoppgaveri matforvaltningensomoppstårsomfølge avkonkretebehovhosenkeltbrukere,
dvsbrukerinitierteoppgaver,menervi detkanværefornuftig å baseresegpåprinsippetom “bruker-
betaler”. Når “bruker-betaler”prinsippetanvendesmådetværetydelig atdeterbetalingfor entjeneste
somklart rettersegmotletterspørresav bestemtebrukere.
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Ut fra dettesynesHSH atdeti høringsnotateter lagtopp til aten alt for storandelav matforvaltningens
virksomhetskalkunnebrukerfinansieres.Vi menerdetleggesopptil åbrukegebyrer/avgifterfor å
finansiereaktivitetersomharandremålsettingerenntilsyn overfortilsynsobjektene.Departementenehar
strukkettilsynsdefinisjonenalt for vidt nårenmenerat 90% kanbrukerfinansieres.Vi harproblemermed
åforståatbrukerene(tilsynsobjektene)skal finansieremerenndenvirksomhetensomknyttersegtil
utferdigelseavattester,erklæringermv, tilsyn og herunderrådgiving. Punktenesomdepartementenesier
delvis kanbrukerfinansieres,er vi ikke enigi. Vi er ogsåskeptisktil om brukernebørbetalefor at
myndighetenegjennomkartleggings-/overvåkningsarbeidskaffersegnøvendigkunnskapog grunnlagfor
ådrive tilsynsvirksomheten.

Kommentarertil hovedinnretningfor enforenidetfinansieringsmodell(kap.8) og økonomiskeog
adminsitrativekonsekvenser(kap. 10)

HSH registreratkontrollavgiftendelvis vil kommetil erstatningfor næringsmiddelavgiftensomavvikles.

Vi er sværtskeptiskatdenneavgiften i sinhelhetskalleggespågrossister/importører.Deter svært
uheldigatdisseaktØrenemåbetaleenavgift somskal dekkekostnadenemattilsynetharmedåkontrollere
tidligere ledd i matproduksjonskjeden.Vi seratreduksjonav antall avgiftertotaltsett innebæreren
forenklingsomi segselver bra. Men, vi synessamtidigdetersværtuheldigatmanfor åoppnådenne
forenklingenikke tarhensyntil atdet måværesamsvarmellomhvamanbetalerinn og dekostnadene
manpåførertilsynet. Med dennemodellenblir grossisterog imporrørerståendesomenren
finaniseringskilde,somikke harmulighettil åpåvirkeavgiftsbelastningengjennomegenadferd.Deer i
stedetprisgitt deandreleddenei matproduksjonskjeden.Detteerensværtuheldig sideveddenforeslåtte
finansieringsmodellen.Detteviserhvorurimelig avgiftsfinansieringkanslå ut, og understrekerhvor mye
bedreenordningmedfinansieringoverstatsbudsjettetvil være.

For grossisteneog importørenevil dennye finansieringsmodel]enslik vi leserhøringsnotatet,medføreat
avgiftsbelastningenøkerfra ca. 280til 330millioner kroner. Detvises i notatettil atdetteinnbærerca.½
prosentpoengsøkningi dagensnæringsmiddelavgift.Detsiesvidereat dettevurderesikke åha vesentlig
betydningfor næringslivetgenerelt. Sistnevntetarvi sterkavstandfra. Forgrossister/importører
innebærerdetteenavgiftsøkningpå ca. 18 posent,og for enkeltekanavgiftsøkningenbli endahøyere.
Detmå sieså væreenvesentligavgifisøkning. Nåravgiftenhellerikke errelaterttil kostnadersomdisse
aktØrenepåførermattilsynet,blir dettehelturimelig.
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