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Vedr. Horingsnotat om forenklet modell for finansiering av matforvaltning.
Det vises til Landbruksdepartementets oversendelse av 21.03.03, med høringsfrist satt til 25.
april 2003.
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) står tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) og er i den forbindelse kjent med, og støttet innholdet i, den høringsutta]e]sen som
NHO avgir i sakens anledning.

RBL registerer at utgangspunktet i høringsaotatet av 2 i. mars er at den fremtidige
finansieringsmodell formatforvaltningen skal være enke], oversiktlig og logisk i sin
oppbygning. Med dette som utgangspunkt gir høringsnotat en grei beskrivelse av
problemstillingene og de utfordringer som ligger i dette.

I forbindelse med høringen til ny Matlov, ga RBL uttrykk for følgende:
Ad. § 23 Avgift og gebyr.
Her må vi avvente høringsrundenfor forskrq’tene.
RBLs utgangspunkt er at det er det offentliges ansvar å finansiere tilsynsmyndighetenes virke.
Etter RBLs oppfatning skal dette gjøres gjennom ti/deling av midler via stashudsjettet.
Etter å ha studert forslagene i høringsnotatet av 21. mars opprettholder vi denne prinsipielle
oppfatning. Slik vi ser det skal oppfølginaen av matloven og finansieringen av det tilhørende
tilsvnsauparat være en offentlig oppgave
REL gir således ikke sin tilslutning til forslaget om et “bruker-betaler”-prinsipp, slik som
foreslått i høringsnotatet.
Sett i lys av dette er vi derfor uenig i det forslag som fremmes av på sidene 17/18 i
høringsnotatet.
Det er kun i de tilfelle det blir snakk om å etterspørre tjenester som utferdigelse av attester,
erklæringer 0.1 fra brukerne at vi kan forsvare en finansiering gjennom gebyrer.
Reiselivsbedrift,nes
Landsforening

Postodr.:

Postboks 5465 Mojorstuo
0305 OSLO

Besøksodr.: Essendmpsgate 6, OSLO

Telefon: 23 08 86 20
TeIefo~: 23 08 86 21
I-post finnoposl9rhl.no
infernett v.-ww.rbl.no

Organisosjonsnr.: 977 188 210
TftSLUTrET

£ NHO
1

De øvrige aktiviteter som er nevnt på sidene 17/18 i høringsnotatet; slik som kostnader knyttet
til tilsyn, kartlegging og overvåkning, beredskap, regelverksutvikling med mer er slik vi ser
det knyttet til flsikovurderinger som etter vår oppfatning skal finansieres over offentlige
midler.
RBL er kjent med at det på et senere tidspunkt vil bli fremmet forslag til mer detaljerte
forskrifier, og at det i den forbindelse blir invitert til en høringsrunde vedrørende dette.

For det tilfelle at noe av den fremtidige finansieringen allikevel skal finne sted gjennom
avgifter, er det viktig at systemet blir bygget opp slik at det virker motiverende for
tilsynsobjektene. Brukere med “orden på sine saker bør bli tilgodesett, samtidig som
systemet ikke må skremme brukere fra å ta kontakt med tilsynsmyndighetene for å søke råd
og veiledning.
“

I forbindelse med en eventuell kontrollavgift til erstatning for dagens næringsmiddelavgift, er
man i høringsnotatet inne på en drøftelse der man forskyver noe av avgifisbelastningen til
senere ledd i matproduksjonskjeden. Da forslaget ikke er nærmere konkretisert/beskrevet i
horingsnotatet, finner vi det vanskelig å gi noen kommentarer til dette på det nåværende
tidspunkt.
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