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Att: Avd. for matproduksjonog helse

Oslo,24. april 2003

KOMMENTAR TIL HøRINGSNOTAT OM FORENKLET MODELL FOR FINANSIERING AV
MATFORVALTNINGEN

Det visestil Høringsnotatom forenkletmodell for finansieringav matforvaltningenav 25.03.2003.
Fagsenteretfor kjøtt viserogsåtil høringsnotatenefra NorskKjøtt og Kjøttbransjens-tandsforbunå.
Følgendehøringsuttalelseer fra Fagsenteretfor kjøtt inkludertKOORIMP, 1-lelsetjenestenfor sauog
1-lelsetjenestenfor svin.

GENERELT

Høringsnotatetmanglerenvesentligdimensjonettersomantattestørrelserpå ulike avgiftereller
gebyrerikkeertatt medi denforeslåttemodellen.Vi viser ogsåtil Forbrukerrådetsomi sin uttalelse
ogsåpåpekermanglendelogiskesammenhengermellomprinsippeneog forslagene.
Brukenav skråstreki stedetfor “og”, “eller”, “bådeog” eller“enten eller” er uheldig.

KOMMENTARER TIL DE FORESLÅTTE PRINSIPPENE FOR FINANSIERINGEN AV MATFORVflTMNG!N<ØAP—6)

Vi vil understrekebetydningenav tredjesetningeni pkt 6.1.1: “De oppgaveri matforvaltningensom
ikke kanknyttestil brukereeller brukergrupper,børderforfinansieresoverstatsbudsjettetutenbruk
av gebyrerelleravgifter”. (Utlievelserervåre tolkningerav skråstrekene,og er videreførtgjennom
dennehøringsuttalelsenjDetteklareprinsipielleutsagneter ikke tilstrekkeligvektiagti utkastettil
modellen.

KOMMENTARER TIL VURDERINGENE AV OPPGAVENE I MATFORVALTNINGEN I FORHOLD TIL GEBYR- OG
AVGIFTSFINANSIERING (KAP 7)
Tredjeavsnitt i pkt 7.2.1 gir etgodtprinsipielt utgangspunkt:“Vi ergenereltav denoppfatningat de
oppgavenei matforvaltningensomer relaterttil brukereellerbrukergrupperi utgangspunktetbør
kunnebrukerfinansieres.Gebyrleggingkanvurderesfor de oppgaverhvor det er en entydigog klar
sammenhengmellomtjenestenog oppgavensomutføresog vedkommendebrukersomentenmottar
tjenestenellerhar nytte av oppgavensomtilsynetutfører.Derhvor det ikke foreliggeren slik kiar
sammenheng,menoppgavenlike fullt er relaterttil brukereeller brukergrupper,vil det væreaktuelt
åvurderebrukerfinansieringi form av øremerkedeavgifter.”

Senerei dokumenteter detderimot i hovedsakprinsippeti denandresetningensomleggestil grunn
utenhensyntil om ‘det er en entydigog klar sammenhengmellomtjenestenog oppgavensom
utføresog vedkommendebruker’:

• Kartleggingog overvåking(side IS og 16)
Departementenekonkluderermedat tilsynetskartleggings-og overvåkningsvirksomheti
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prinsippetbørkunnefinansieresmedgebyrereller avgifter.
Vår vurdering:Disseprogrammeneer i storutstrekningetresultatavNorgesgunstige
epidemiologiskesituasjon(for eksempelSalmonel/af dramatiskesituasjoneri utlandet(1SF)
ellerresultatavimport eller implementeringavEt’sregelverkDeter ikkelogiskat
finansieringenavdisseprogrammeneskalbelastesprodusentene.Gitt etsccnariomedredusert
produksjonfra norsklandbruk, vil belastningenpå dcsomblir %jcnbli større, ogNorgekan
endeoppmeddebesteprogrammer,mennesteningenproduksjon.Selvdcfå somblir i~jcn har
kravpåbeskyttelse,ogbehovetforprogrammerkan væreminstlikestort vedenmer
internasjonalmarkedsfordeling.
V/menerdisseutafteneskallinansieresoverstatsbudsjettet

• Beredskap
Vår vurdering:
Virksomhetenemåselvgjennomføreegneheredskapstiltak Den offentligeheredskapenbør være
bredog bransjenøytral.Engebyr-elleravgiftslmnansicrtberedskapmå eventueltfordelesi ulike
bcredskapsposterforhverbransje.
Vi støt/erfullt utforslagetom et “beredskapsfondtOmtaleni høringsnotatcter imidlertidikke
tilstrekkeligtil å ta endeligstilling til dettemomentel. DetmAspesiliseresmyemerdetaljert
hvemsomskaladministrerefondethvadetkanbrukestil og omfondetbor være
bransjenavhengig.
Vi vi/foreslåen trie-trinnsmodellfor åfinansiereberedskap:
1. Beredskapsfond— Innsamlingavprøverog verifiseringavdiagnoseri spesifisertesituasjoner
2. Mattilsynetsbudsjett Kontroll og overvåkingavhendelseravbegrensetomfang
31 EkstrabeviIningerfra Stortinget— Ekstraordinæresituasjonersomfor eksempelen munn-og

klanvs/ukeepidemi

• Fagligrådgivningoverfor departementene,kommunikasjonog samfunnskontakt.
Departementetskiller mellomkommunikasjonrettetmot brukereeller brukergrupperog
koniniunikasjonav mer generellkaraktersamtfaglig rådgivningoverfor departementene.
Vår vurdering:Detsynessomdepartementetlageretkunst4~ skille somdet vil være
unødvendigrcssurskrevendeå administrereog ciokumenterekostnadsfordelingen“entydjg og
flart’
VimenerdisseutsifteneskalIi’nansieresoverstatsbudsjettet

• Kompetanseutviklingog administrasjon.
Departementetkonkluderermedat detteeraktivitetersom inngårsomelementi tilsynetsovrige
virksomhetog bor derfor finansieresvedgebyrerelleravgifter.
Vår vurdering:Deter vanskeligå seat deter en “entydi~ogklar” sammenhengmellomdisse
elementeneogbrukerneeller brukergruppenée.DetoffentligeÉL’syneter i hovedsakforbrukerens
representantAlle spisermat, følgeligerdenenklesteogminstressw-skrevendeinnkrevingen
overskatteseddelen.
VimenerdisseutRifteneskalfinansieresoverstatsbudsjettet

• Finansieringav stottefunksjoner
Departementetkonkluderermedattilsynetsbehovfor laboratorietjenester,FoU-basert
forvaltningsstotteog vitenskapeligerisikovurderingerharbasisi oppgaversomkan
brukerfinansieresgjennomgebyrereller avgifter.Tilsvarendefinansieringav Vitenskapskomitéen
vurderesheller ikkesom problematiskfor densuavhengigestatus.
Vår vurdering.’Etterspørseleneralltid størreenntilbudet(ressursene).“TI/synetsbehov”er
derforen sværtfarlig formuleringsærliggittetscenarlomcdredusertproduksjonavmati
Norge.Formuleringenkanbilen “sovepute“for å utsettenødvendigreduksjonaveneventuell
‘»fknt/jg overkapasitet’:Brukernekjøperalleredesinetjenesterfor å dokumentere at offentlige
kravover/jo/des.Kostnadeneti/synethar til verilikasjonerderforrelativtbeskjedneoger en
tjenestefor forbrukeren.
Fagsenteretforkjøtt bar i tidligerehøringerargumentertforat Vitenskapskoinitéenburde
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plasseresi nærhetenavMattilsynet Vi vil understrekeat Vitenskapskomitéener Mattilsynets
organ ogskalbehandleMattilsynetsutfordringenEiendomsforholdetog detøkonomiske
ansvaretpekerderfor “en tydi~og klart” tilbakepå forbrukeren.Vitenskapskomitéenforventes
videreå gjøresine vurderingeruavhengigavhvorproduksjonenskjerog i hvilkenbransje.Deter
opplagtmulig at vurderingenekanpåvirkesavhvasom‘lønnerseg”for Vitenskapskomiéenselv.
Vimenerdisseutgifteneskalfinansieresoverstatsbudsjettet

KOMMENTARER TIL REVIDERT FINANSIERINGSMODELL (KAP 8)

8.1.2.1Bransjemessigeforhold
Vår vurdering:
Kapitteletsfjerdeavsnittargumentererforen skjevavgiftsbelastningtil fordelfor sjømatnæringene
på bekostningav landbasertnæringsmiddelproduksjon.Detteeretprinsippsomvi ikkekan
akseptere.Argumentetom at sjøznatproduktermøtersterkereinternasjonalkonkurranseholder
hellerikke,da denlandbruksbasertenæningsmiddelproduksjonenetterhvertståroverforen
vanskeligereog merkomplisertinternasjonalkonkurransesituasjon.WTO-forhandlingeneerrelativt
tydeligepå dettepunktet

8.2 Forslagtil modell
Vår vurdering:
Departementets“modell” erenfin oversiktoveraktuellegebyrerog avgiftersomtenkesvidereført En
modellmåi dennesammenhenginneholdekvantitativeberegningerfor å kunnevurderes.

Kolonnen“Innkrevingsledd”er vanskel4åforstå:
• Hvorfor ski/lesdetmellom “produsenter/importør”og “produsent”?

• Skalfor eksempelbarenorskeprodusenterbelasteshvordetstår ‘»rodusent’?
• Hvaerforskjellenpå “virksomhet” og “produsent/importør”?
• Skalikkevarersomgårdirektefra produsenttil butikkbelasteskontro/lavgiftformatproduksjon

(differensieringmellomgrossistogprodusent)?

KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL BESTEMMELSE I NY MATLOV (KAP 9)
Lovtekstener sværtensidigformulert. Vi finner ikke ett punkt somsikrer brukernesineinteresser.
Vår vurdering:
LovtekstenbørogsåformulerehvilkebegrensingerKongenhar foråpåleggebrukernegebyrerog
avgiftenDetkangjøresvedå leggetil formuleringersomfor eksempel når deter enentydigog
klar sammenhengmellomkostnadeneog tjenestenoverforbrukerne.

Med vennlig hilsen
FAGSENTERETfor kjøtt

TorArne Ruud Ole Alvseike
Direktør seksjonss>ef
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