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HØRING OM FORENKLET MODELL FOR FINANSIERING AV
MATFORV XLTNINGEN

Vi viser til høringsnotatom sakendatert25.3. d.å.og høringsmøte23.4.d.å.om saken.

1. Kommentarer til de foreslåtteprinsippene for finansering av matforvaltningen
Vi støtterhovedprinsippenesomer lagt til gnmni notatet,menharnoenkommentarer.

Under6.2 understrekesdetat deter viktig medlaveadministrativekostnader— kostnadseffektiv
innkreving. For hvem? Det er ikkedrøftethvordandettekangjeldepå innkrevingssiden.
Bedrifteneinnkreveravgifteneutenvederlag,slik dettegjennomføreser detrentgratisarbeide
for detoffentlige. For åmuliggjøreinnkrevingenav avgifter på enriktig måtemå
avgiftsendringerfølgesopp. Detkreveromstilling avdataanlegghosinnkrevingsbedriftenesom
i noentilfeller er kostnadskrevende.Videreblir endringersomoftestskjer vedårsskiftet,ofte
publisertetteratavgiftsforhøyelsenskullehatrådti kraft ifig. vedtaki statsbudsjettet.Dette
skyldesoftekombinasjonenav sentvedtakstidspunkti Stortingetkombinertmedjuleferiei
forvaltningen.For årettepå detteforeslårvi følgende:

I forskriftenesomskal lagesfor denpraktisketilretteleggingfor avgiftsinnkrevingen,skal det tas
medenbestemmelsemedet ufravikeligkrav om atav~iftsendringenskal offentlig publiseres14
dagerfør de trer i kraft. Det vil virkelig væreet bidragtil å forenkle innkrevingenute i

bedriftene.

Videreer detettervår oppfatningviktig at det leggestil rettefor at andreavgifter som
Forskningsavgiftkan krevesinn gjennomsammesystemfor åminirnaliserede administrative
kostnaderbådepåoffentlig og privat side. Andreoppgaverkantenkesfinansiertover en
avgiftsbelegging,for eksempelgeneriskmarkedsføringsomdetbøråpnesmulighetfor.

2. Kommentarer til vurderingene av oppgavenei matforvaltningen i forhold til gebyr- og
avgiftsflnansieringen
I forhold til deoppgaversomer nevntunder7.2.3 Oppsummering,menervi deter riktig at de
somerbenevntmed“delvis” fullt ut blir finansiertover statsbudsjettet.
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3. Kommentarertil finanseringsmodell
Nårdetgjelderhvordanavgifter skal innkrevesog hva som er avgiftsgrunnlag,børforskrifter i
densammenhengværekrystaliklare. Det er ikke nødvendigvisslik atmnnkrevingsleddog hvem
somegentligbelastesavgiften,er sammenfallende.Vi meneratdetvedutarbeidelsenav
forskriftenfor kontrollavgift matproduksjonen,børpresiseresat avgiftentrekkesi
produsentoppgjøretpå frukt og grønnsaker,fordi detdreiersegom en avgift påråvarer. Slik har
ogsaværtpraksisframtil i dag.

4. Sanksjoner
Det ersværtviktig atmanhar godesanksjonsmulighetermot aktørersomikkebetalerpålagte
avgifter/gebyrer. Detbetyrsværtmyefor like konkurransevilkåri næringslivet.Vi foreslåri
dennesammenhengat detinnføresbestemmelserom atdetkanileggeset ekstrastraffegebyrpå
50 % avden avgift somskullehaværtbetalt,hvis detteblir avslørtvedbokettersyneller på
annenmåte.

5. Andrekommentarer
Nårdetgjelderdentotaleavgiftsbelastningenmenervi denikke børøke for noen. Det bør
leggestil grunnfor beregningerav de nye avgiftene. Grunnetsterkkonkurranseer det ikke
alltid slik atøkteavgifterkantasigjen i markedet.Det er derforgrunntil åvektleggeat

avgiftsendringeneikke skalpåvirkekonkurranseevnentil enkeltematvarebransjer. Vi
konkurrereralle i realitetenpådetsammemarkedetog de sammekundersbehovfor mat.
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