
NHO
NJIR H ‘90 Å Å

>±64!2iJåI

råsdato6Ytrdilc
å3i~i2~ng )‘

Landbruksdepartementet
Postboks8007Dep.
(>030 Oslo

Att.: ekspedisjonssjefGudbrandBakken

Landbruksdepanementet

Høringsnotat om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen

\Tj visertil departementetsbrev av 21. marsog 25. marsd.å.om ovennevnte.Vi viser

dessutentil vår deltakelsepå høringsmøtet23. april då. som ble arrangertmed deltakelsefra

de 3 departementersomivaretar matforvaltningen.

NI-TO erpositiv dl at matfcrvaltningennåsamlesgjennometableringav etnytt Mattilsyn som
skal utløseetkvalitativt bedreogmerkostnadseffektivttilsyn. Vi erviderepositive til at
lovverketsøkesomstrukturertog forenkletgjennomforslagettil ny matlov. At både
Landbmksdepartementet,HelsedepartementetogFiskeridepartementeti fellesskaper påtenkt
fagansvaretfor detnyetilsyn må,somvi harpåpekttidligere,likevel forutsetteat ett
departementfbr koordineringsansvaret.

Vi er ogsåi utgangspunktetpositive til de 3 departementenesambisjonom å etablereen
finansieringsominnebærerforenkling,laveadministrativekostnader,somikke legger
utilsiktede bindingerpåmatforvaltningensvalg avprioriteringerog somogsåoppfyller
internasjonaleforpliktelser.

Menvi er megetbekymretfor de konkreteforslagdepartementenenåharutformetog som vil
gi grunnlagfor å øke“brukernes”andelav finansieringenfra deni dagalleredefor høyeandel
på60%til hele90 % av utgiftenetil helematforvaltningen.

I tillegg til at rammevilkårenefor dennedel av næringsliveti såfall forverresbetydelig,er
forslagetisolert settmegetuheldig fordi det leggertil grunnat “brukerne”, i dettetilfellet
nænngslivet,skal bekosteikke baretilsyn, menogsåandredelerav forvaltningenav det
lovverk deterunderlagt.Med dettesøkesinnført en ny innretningpåansvarsdelingmellom
næringslivog stat som vi ikke kan akseptere.

Alle férvaltningsoppgaversomikke er tjenesteinnrettetberetterNHOsoppfatningfinansieres
gjennomordinæreskatterog avgiftermedbakgrunni vårt fellesansvar.Dettegjelderoaså
lovforvaltningderoppgaveneer:
• Omr~deovervåkingog sektorpolitikk
• Regelverksproduksjoninnenforiovkravene
• Utforming og bruk av andrevirkemidlerfor å gjennomførelovintensjonene.
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Tilsyn; dvs,kontroll avstatshospliktsubjekterog eventuelloppfølgendereaksjon.

NHO menerat tilsyn, sommiddel til åkontrollereat loverrealiseresettersin hensikt,er
fellesskapetsoppgaveog et statliganliggende.Tilsynetbørderfor frnansieresover
statsbudsjettetpåordinærmåtemedkvalitet ogkostnadseffektivitetsomgrunnlag.

Tilsynsobjektsomharbehovfor spesifikkveiledningellerspesifikketjenesterbørfa detteog
finansiertgjennomgebyrer.De tilsynsobjektsomikke harslikt behov,belastesikke. Dersom
enkeltetilsynselementerlikevel skal finansieresavtilsynsobjektenemådennefinansieriiig
uansettbådefremmeetterlevelseavtilsynsohjektetogat tilsynsutøvelsenskvalitet og
kostnadseffektivitetforbedres.

Eventuelleavgifier og gebyrertilknyttet tilsynsutøvelsemåderfordifferensietesimht.
lovrealisering.Tilsynsobjektermåkunneoppnåhelt fritak for tilsynsavgifterdersomde viser
atlover og regleretterleves.Eventuelleavgifier/gebyrermåkunneidentifiseressomrelevant
for og avdeenkeltetilsynsobjekter.Statenmåderfor finansierefastekostnadertil et tilsyn
somikke spesifiktkanavgrensestil detenkeltetilsynsobjekt.

Slike gebyrerog avgiftermåikke tilflyte tilsynetdirektefor åunngåat disseskal inngåi
tilsynetsfastedrifisbudsjettog dermedstyringav tilsynsaktivitetog habilitet. En delvis
avgiftsbaserttilsynsfinansieringdirektetil tilsynet,vil kunnemedføreat inntjeningstyrer
aktivitetog ikke størstelovrealisering.Dettevil svekketilsynetskvalitet og
kostnadseffektivitet.Alle avgiftermåderforinnkrevesog styresav vedkommende
fagdepartementalene.

I dagdekkesi gjennomsnitt60%av matforvaltningen,tilsynsvirksomheteninkludert,
gjennomfinansieringav tilsynsobjekterpåulike sett.Detteskjerdifferensiertvedde 5 tilsyn.
Dyrehelsetilsyneternestenikke avgiftsfrnansiert,mensStatensNæringsmiddeltilsyner det
helt ut, ogsåfor annetenntilsynsoppgaver.Dagensavgiftsfinansieringerderforbådeurimelig
bådemht. størrelseogdekningsgrad.I tillegg fremmerdagenssystemverkenbedre
etterlevelseeller størrekostnadseffektivitet.

Utkastetpekerett stedpåmulighetenfor kostnadsreduksjon. I pkt. 8.2.1,3. avsnittanføresat
næringsaktørerselv vil kunnepåvirkekontroligebyrergjennomgod intemkontroll. Vi
konstaterteimidlertid påhøringsmøtetatdette i bestefall vil kunneskje dersomen samlet
næringovertid utløsteen sågod regeletterlevelseattilsyn muligenskunnereduseresog at
avgifteneav dengrunnpåsikt ogsåkunnereduseres.

Næringslivethar forventetforslagsomredusereravgifisnivået,somfremmerbedre
etterlevelseog somstimulerertil øktkostnadseffektivitet.Forslagetgjørettervår oppfatning
ingenav delene.Tvert imot søkesavgifieneøktpå et for næringslivetmegeturovekkende
grunnlag,utenslikepositiveeffekter.

Notatetshenvisningpåside 15 til St melding17 (2002-2003)omstatligetilsyn mht.
tilsynsbegrepetog hvadetomfatterer relevantfor endefinisjonav tilsynsbegrepet:“Kjernen i
tilsynsrollener denkonkretekontrollenav pliktsubjektenesetterlevelseav en norm som
alleredeer fastsattvedlov, forskrift eller enkeitvedtak,samtreaksjonervedavvik.”. Dette
innhold er detsammesomNHO selvleggertil grunni våre“krav” til tilsyn generelt.
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Departementenebrukerimidlertid ikke dennedefinisjoneni forslaget.Tilsynsbegrepetutvides
til åomfattenestenalle andrelovforvaltningsoppgaverenntilsyn somde skal
avgiftsfrnansieresgjennom“tilsynsavgifter”. Dettegjelder:
• Generellberedskapmot mat/helse- kriser, herundergjennomåetablerefonds.
• Generellkartiegging/overvåking
• Administrativestøttefunksjonerogkompetanseutvikling
• Laboratorietjenester
• Vitenskapeligevurderinger
• FOU-basertforvaltningsstøtte
• Kommunikasjonog samfunnskontakt

Ingenav disseoppgaveroppfatterNHO somtilsyn, selv om et godt tilsyn kanværeavhengig
av dem.Ifig. forslageter detkun 2 av dagensoppgaverfor matforvaltningensomikke er
tilsyn: regelverksutviklingog internasjonaleforhandlingerog møter.Vi oppfatter
Stortingsmelding17, somomhandleralle statligetilsyn, å gi helt andreføringer for
tilsynsfinansiering.Dennemeldingenleggerikke opp til at alle disseforvaltningsoppgaver
skal “brukerfinansieres”.

Departementenesynesmedforslagetå leggetil grunnat alle pliktsubjekterizlovverkeizer
“brukere” av tilsynet og skal betaledettegjennom“brukerfinansiering”.Samtidigsynes
departementeneåleggetil grunnatdesammepliktsubjekterda er “brukere” avøvrig
lovforvaltningsomunderstøttertilsynetog følgeligskal betalesærskiltogsåfordette,i tillegg
til generelleskatterog avgifter.Detteerprinsipieltnytt og innebæreren ny måteå finansiere
statsforvaltningenpå.

ForNHO erbrukerbegrepetanvendtpådennemåtenvanskeligå forståidet alle loverstensikt
er åregulerepliktsubjekter.Et systemhvordissepliktsubjektenegenereltkalles“brukere”
bådeav byeneog avdeetatersomhartilsynsansvaretmeddem,medspesifikkavgiflsplikt
utomordinæreskatterog avgifter,vil fa uantekonsekvenser.

Konklusjon:
NHO menerforslagetharutløstet sterktbehovfor en avklaringav hvorgrensenmellom
virksomhetenesfinansieringsansvarog statensansvarfaktisk skal gå.NHO berderfor
departementeneom å foreslåhjemmelfor tilsynsfinansieringsom
• hovedsakeliger forankreti bevilgningeroverstatsbudsjettet,medunntakav gebyrerog

avgifterbasertpåspesifikketjenester
• i dengradenvirksomhetavgiftsbelastesfor utførelseav tilsyn kunbelasteskustarter

tilknyttet detkonkretetilsyn av dennevirksomhetog ikke inneholdernoenadministrative
eller andrekostnadersomeksempelvis

o Generellberedskapmot mat/helse-kriser,herundergjennomåetablerefonds.
o Generellkartlegging/overvåking
o Administrativestøttefirnksjonerog kompetanseutvikling
o Laboratorietjenester
o Vitenskapeligevurderinger
o FOU-basertforvaltningsstøtte
o Kommunikasjonog samfunnskontakt
o Regelverksutvikling
o Møter, forhandlinger,nasjonaltog internasjonalt
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• i dengradfelles avgifter for bransjer,næringeretc.etableresskaldetbareomfatte
kostnadertilknyttet tilsynsutøvelsemot dennebransje,næringetc. og ikke inneholde
administrativeeller andrekostnadersomnevnti foregåendepunkt.

Vi ber videreom at de etablertefinansieringsordningeromarbeidesslik atvirksomhetermed
god etterlevelseikkebelastesavgift eller at avgiftenreduseresbetydelig.TiLsistihervi omat
detgenerelleavgiftsnivåreduseresi taktmeddenøkteeffektiviseringog kostnadsreduserende
forvaltning,sommåværeet resultatav etableringenav etnytt samletMattilsyn.
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