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Horing — forenklet modell for finansieringen av matforvaltningen

Vi viser til Landbruksdepartementetshøringsnotatom ovennevnte.

SNT harvurdertforslagetog vi slutteross til departementenesmålsettingom enforenklet
finansieringmed laveadministrativekostnaderhvorhelematproduksjonskjedensesi sammenheng
og hvordet ikke leggesbindingerpåmatforvaltningensprioriteringer.

Vi menerdeter en fordel at detgis muligheterfor økt avgifisfinansieringav matforvaltningen.Vi
tror imidlertid at følgendehovedprinsipperbørleggestil grunndersomen vil nåmålsettingen:

• Avgift/gebyrerbørinnkreveshos færrestmulig aktører.

• Innkrevingenbørleggestidligst mulig i produksjonskjedenslik atkostnadene,gjennom
salgsprisen,kan fordelesoverhelekjeden.

• Av dendelenav matforvaltningensfinansieringsomskal dekkesavnæringen,bør
hovedtyngdendekkesmedavgifter. Gebyrerbørkunbrukesi forhold til særskilteytelseog
vedekstraordinærttilsyn.

i. Kommentarer til de foreslåtteprinsippene for finansiering av matforvaltningen (kap.6)

EOS-regelver/cet

Det er ikkeavklart om avgiftsregelverkeren delav BOS-avtalen.Norgehar allikevel sålangttil
en vissgradimplementertEUsavgiftsreglerpånæringsmiddelornrådet.Det arbeidesnåmednye
kontrollforordningerhvorogsåfinansieringreguleres.SNI serdetsomviktig at Norgeikke legger
opp til et finansieringssystemsom ikke er forenligmedEUsregelverkpå området. Vi serat det
etterathzringsdokumenteter skrevet,erkommetet nytt forslagtil generellkontrollforordningsom
avvikenoefra tidligereforslag. Det børallikevel alleredenåtashøydefor de nyebestemmelsene
sålangt deter mulig.

Prinsippetomat næringenhelteller delvisskalfinansierematforvaltningen

I henholdtil HUs utkasttil ny generellkontrollforordning,kan denordinærekontrollenfinansieres
gjennomavgifter. Utkastetsetteri artikkel 28 opp en delprinsippersomskal følgesdersomen
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velgeravgiftsfrnansiering.Forordningsutkastetsier videreatkontroll utoverdetordinæreskal
betalesav den somutsettesfor kontrollen,artikkel 27.

SNT støtterprinsippetom at aktørenei matproduksjonskjedenskal finansiereoffentligeytelser
somangårdennekjeden.Når finansieringssystemetutarbeides,børimidlertid prinsippenei EUs
utkasttil generellkontrollforordningfølgessålangt deter mulig.

Krav om harmonimellomavgifter/gebyrerog matforvaltningensinnsatspå de ulike områdene

SNT er enig i hovedprinsippetom at detbørværeharmonimellom avgifteneog gebyrenesom
betalesog den innsatsenmatforvaltningengjør på de ulike områdene.Nårdetgjelderavgifter,vil
detkreveuforholdsmessigstorekostnaderåha et oppfølgings-ogjusteringssystemsomsikrer
harmonimellomvirksomhetersompåleggesavgift og virksomhetenestilsynsbehov.Nårdet
gjeldergebyrer,derimotvil en letterekunnefå dettetil.

2. Kommentarertil vurderingeneav oppgavenei matforvaltningeni forhold til gehyr- og
avgiftsfinansiering (kap. 7)

Begrepene“bruker betaler” og “brukerrettedeoppgaver

“Bruker/tjeneste”-tilnærmingensomdepartementenebenytter,gir et fortegnetbilde av formålet
medmatforvaltningen.Det er ettervår oppfatningforbrukerensomer den egentligehovedbrukeren
av matforvaltningensytelser.

Aktørenei matproduksjonskjedener ansvarligfor å leveretrygg mattil forbrukeren.
Matforvaltningenergitt en delverktøy for åbidra til at forbrukerentilbys tryggmat (regelverk,
tilsyn, kartiegging/overvåkning,informasjonosv.). Matforvaltningener dermeden viktig
bidragsytertil at aktørenei matproduksjonskjedenoppfyller sin forpliktelseom å tilby trygg mat.
Dettebidrari~en til godekonkurransevilkårfor virksomhetene,bådenasjonaltog internasjonalt.
Pådettegrunnlagmenervi at næringenskal bidra til finansieringav matforvaltningen.

Oppgaversomhcr kunnefinansieresavnæringen

Mendennetilnærmingenerdetumulig for osså skille ut noenoppgaversomikke børkunne
finansieresav næringen.Noenav oppgavenematforvaltningenstellermedkan i utgangspunktet
synesfjernt fra åværeverktøysombidrar til atnæringenoppfyller sineforpliktelsernverfor
forbrukeren.Deer uansettviktige forutsetningerfor atmatforvaltningenkanoppfylle sine
forpliktelser.

SNT menerderforatingenav matforvaltningensoppgaveri prinsippetbøravskrkes-sunrmulig
finansiertav næringen.

Nivåetpånæringsfinansieringen,somvi forstårat en ikkehar til hensiktå endrenå,vil medletthet
kunnejusteremedsatserpåavgifterog gebyrer.

3. Kommentarertil revidertflnansieringsmodell(kap. 8)

Gebyrer/avg~fi

SNT sluttersegtil departementenesvalgtedefrnisjonerav avgifterog gebyrer.
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SNT ønskerenvidereføring/utbyggingav næringsmiddelavgiftenog denssystem. Vi menerat
avgiftermåværebasiseni det somskal finansieresav næringen.Flere av de foreslåtteordningene
omtalessomgebyr, menfremstårfor oss somavgifter. Vi menerat detbørvurderesom flere av
dissebørutgåsomegneordningerog hellerinngåi den generelle“kontrollavgift for
matproduksjon

Etter vårt synmå gebyrfinansieringforbeholdesde forholdhvorvirksomhetenfar noekonkretigjen
for gebyret,f eks.far behandleten søknad,utferdigeten attesteller lignende,altsåder
virksomhetenmottarkonkrete,definerteytelser/tjenester.Videremenervi at virksomhetersom gir
detoffentligekostnaderutoverdetordinære,f eks.behovfor ekstratett tilsynsoppfølging,
analysekostnaderosv,børkunnegebyrbelegges.Detteer i tråd medFUsutkasttil ny
kontrollforordning.

Sjømatåandmat/import

Vi harvanskeligfor å forståbegrunnelsenfor at sjømatproduksjonog landmatproduksjongenerelt
skal belastespåulikt nivå. Mye av kjøttproduksjonendriverunderheltmarginalevilkår og vil ikke
i noe størregradennsjømatproduksjonkunneklareøktekostnader.Selv om myeav
sjømatproduksjoneneksporteres,vil allikevel en goddel omsettesinnenlands.Det blir uforståelig
for ossat innenlandsomsetningav sjømatskal slippe lettereenninnenlandsomsetningav
landbasertmat.

Pådenannenside, vil detværeriktig om alt somgårtil eksport,belastesmeden lavereavgiftenn
detsomomsettesinnenlands.Produktersomeksporteresvil gjennomløpeen korterenæringskjede
her i landetenndet somomsettesher slik at det vil værefærreaktørerå fordelekostnadenepå.
Viderevil produktersomeksporteresikke kunneværegjenstandfor kontroll i såmangeleddsom
produktersomomsettesi landet.

Nårdetgjelderavgift på importertenæringsmidler,er vi er enig i det foreslåtteskillet mellom
ferdigvarerog råvarer.Ferdigvarerimportertfra EØSviii utgangspunktetværekontrollertså langt
i eksportlandet.Det vil dessutenværeen korterekjedeå fordelekostnadenepå ennderdet
importerteproduktetgårinn i produksjonheri landet.

Forslagtil modell

DenordinærematforvaltningenbørkunnefinansieresgjennomavRift. Vi foreslåren videreføring
og utvidelseav deneksisterendenæringsmiddelavgiften.

For produktersomomsettesdirektefra produsenttil forbruker,herundervannverk,vil detvære
behovfor særligeav2iftsordninger.Herer det farefor å Ca et høytantall innkrevingspunkter.

Produktgodkjenningerog —attestasjonbørfinansieresgjennomgebyrer. Eksemplerpådetteer:

• kjøttkontroll

• attester

• plantevernmidler

• produktermedgemnodifiserteorganismer

• opprmnnelsesmerkingog andremerkeordninger

Ekstraordinærttilsyn, herunderkostnadertil laboratorieundersøkelserbørfinansieresgjennom
g~i=yrq.Hervil det ligge et ineitamentfor virksomhetenetil å oppfylle sine forpliktelser.
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Forvaltningav ikke-næringsmiddelrelaterteoppgaverbørfinansieresmedavgifterpådisse
aktørene.

Innkreving

SNI serdetsomsværtviktig åCa et systemmedsåCa innkrevingspunktersommulig, spesielti
forhold til avgifter. Vi harerfaringmednæringsmiddelavgiftensominnkrevesfra ca100
grossister/importører.Det ersværtCa problemermedinnkrevingav næringsmiddelavgift.Motsatt
er detca700 aktøreri forbindelsemedkosmetikkavgiften.Derhar vi storeproblemermedåCa inn
denavgiften vi skal ha fra noenav kosmetikkvirksomhetene.

Vi erusikre påhvilken betydningdethar hvilket ledd i kjedensompåleggesavgiften. Vi antarat
dersomavgiftenleggespå et såtidlig ledd sommulig, vil aktørenei næringskjedenkunnefordele
belastningeni helekjedengjennomsalgsprisenmellomleddene. SNT vil anbefaleatdette
spørsmåletutredesnærmereut fra en sosialøkonomiskvinkling før forskrifteneskal utarbeides.

4. Kommentarertil forslagtil bestemmelsei ny matlov (kap.9)

SidenSNT erav denoppfatningatavgiftenbørbærehovedtyngdenav næringsfinansieringen,
menervi avgiftsbestemmelsenbørkomme somførsteledd i § 23.

Jostørredel av matforvaltningensfinansieringsomdekkesinn via avgifter og gebyrer,jo større
behovhar forvaltningenfor hensiktsmessigesanksjonermotdemsomikke betaler. Sidenbruk av
slike sanksjonervil væresværtinngripendefor de detgjelder,menervi deter nødvendigi forhold
til legalitetsprinsippetåfå klar hjemmeltil slik bruki loven.

Departementeneharvalgt åbrukbegrepet“tilsyn og kontroll” ogmenermeddetå gjøreomfanget
størreennStatskonsultsdefinisjonav tilsyn skulle tilsi. NårStatensnæringsmiddeltilsynble
oppretteti 1988og fikk sitt navn, bletilsynsbegrepetutvidet slik atdetmesteav SNTsoppgaver
ble innfortolket. Med denforståelsenav “tilsyn” haddenæringsmiddeltilsynetetbehovfor et
snevrerebegrepsom skulledekkeden faktiskekontrollenute, altsåetbegrepmednoenlunde
sammeinnholdsomStatskonsultstilsynsbegrepharnå. Næringsmiddeltilsynetbrukte dabegrepet
“kontroll”. Det blir derfor sværtuklart for ossnårnå “kontroll” er noemerenn“tilsyn” nårdet
tidligere varnoemindre.

Vi ber om at departementenefinner andreord for å avgrenseavgiftshjemmelenog foreslår
følgendeteksttil nåværende2. ledd:

Kongenkan iforskrfierpåleggevirksomhetersomomfattesav dennelovenå betaleen
avgzftpå norsl=produserteog importertenæringsmidlerfor statligemyndighetersvirksomhetfor å
forvalte denneloven.

5. Andre kommentarer

Slik forslagettil finansieringsmodellforeliggernå,medca20 ulike ordningerog like mange
grunnlagfor beregningav avgift/gebyr,kan vi ikke seat forslagetvil føre til dentilsiktede
målsettingenslik vi oppfatterden.

Viderevil vi minneom at hovedtyngdenav detutøvendenæringsmiddeltilsynetsålangt, ikke er
blitt finansiertgjennomnæringsiniddelavgiften,menover kommunalebudsjetter. Har
departementenetattdetmedi beregningennår finansieringsprosentenpå henholdsvis-CO‘t~ og 90
% erberegnet?
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Medhilsen
<1

Vi håperarbeidetmedfinansieringsmodellfor matforvaltningenvil resulterei en enkelog lite
kostnadskrevendeløsning. Vi ser frem til åbidra i arbeidetmedå utformeforskrifienesommå
komme.

Kjetil Berg

avdelingsdirektør

Saksbehandler: MetteSolumRuden,telefon21 23 67 93
Thor JanSchiøth,telefon21 23 67 45

direktør


