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Høring modell for finansiering av matforvaltningen
-

Konkurransetilsynet viser til brev av 9. april 2003 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
der det vises til brev av 21. og 25. mars 2003 fra Landbruksdepartementet vedlagt høringsnotat
om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen. Høringen inngår i en felles sak fra
Helsedepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet om den framtidige
organisoringen av matforvaltningen, jf. vår høringsuttalelse av 24. mars 2003 (vedlagt).
I tidligere høringsnotater i saken går det fram at der skal etableres et felLes mattilsyn far all
matproduksjon (Mattilsynet). Viktige mål bak denne reformen er å skape en kvalitativt bedre og
mer kostnadseffektiv forvaltning på matområdet. På den bakgrunn er det behov for å gjennomgå
dagens finansieringsmodell slik at den blir konsistent i forhold til de mål og strategier som
reformen legger opp til. I høringsnotatet legges det fram hovedprinsipper for den franitidlige
finansieringen av matforvaltningen og forslag til bestemmelse i den nye matloven som hjemler
bruk av avgifter og gebyrer innenfor matlovens virkeområde.
Dagens modell
Den samlede ressursbruken som inngår i Mattilsynet i 2003 anslås til ca.l myd. kroner, hvorav
om lag 590 mill, kroner stammer fra inntekter fra vel 40 ulike gebyr- og avgiftsordninger som
innkreves langs hele matproduksjonskjeden. Hovedtyngden av inntektene fra disse ordningene
kommer fra næringsmiddelavgift og kjøttkontrollavgift. Inntektér fra avgifter og gebyrertilsvarei7således om Lag 60 pst, av dagens samlede tilsynsvirksomhet. I hødngsnotatet beskrives dagens
system som rigid og lite egnettil å understøtte målene om et kvalitativt godt og kostnadseffektivt
Éiisyn.Videre stilles det spørsmål ved om de kostnader som brukerne påføres i form av gebyrer
står i et rimelig forhold til de “tjenester” som forvaltningen utfører.

Postadre.sse:
Postboks 8132 I)sp
0033 Oslo

øesgks8dressr
Fl. Heyerdahls gate I
Oslo

Telefon:
Telefaks:

+47 22 4009 00
*47 224009 99

post0 konkurmneetllsynet.no
unw.konkurranseWaynetsxo

i

2
Kafl kutra .tntllsynet

NovwqIan Conip.tltlonAuthorfty

Hovedprinsipper for den framtidige tlnansferinguxnodellen
Konkurransetilsynet merker seg at følgende prinsipper legges til grunn for valg av modell:
-

-

En finansieringsmodeli som framstår som en/dere og mer oversiktligfor bruker og
for bruker.
En finansieringsmodell som gir lave administrative hostnader, rn.a. at innkreving av
gebyr skal kunne gjennomføres kosmadseffektivt

I høringanotatet er det en klar oppfatning at de oppgavene i matforvaltningen som er relatert til
brukere eller brukergrupper i utgangspunktet bør kunne brukerfinansieres. Det det foreligger en
entydig og klar sammenheng mellom tjenesten som utføres og vedkommende bruker som mottar
tjenesten foreslås det gebyrlegging. Der hvor det ikke foreligger en slik klar sammenheng. men
oppgaven like fullt er relatert til brukere/brukergrupper, vil det være aktuelt å benytte
bmkerfinansiering i form av Øremerkede avgifter. Videre legges det opp til at de oppgaver garn
ikke kan knyttes til bcukere/brukergrupper skal finansieres over statsbudsjettet.
KdnkurransetilsyneÉ merker seg at avgrensingen som er ~on i notatet innebærer at anslagsvis 90
pst. av matfarvaltningens virksomhet vil kunne finansieros med gebyrer/avgifter, dvs, at andelen
av virksomheten som brakerfinansieres dermed øker betydeilg i forhold ti! dagens modell.
Forslagene i høringsnatatet viii følge departementetføre til en effektiviseringsgevinst i form av
kostnadsbesparelser for så vel forvaltningen som næring. Et bidrag forå nå ovennevnte mål er å
avvikle gebyrordninger hvor de administrative kostnadene er høye i forhold til de beløp som
kreves inn. I skissen til modell er antall ordninger som finansieres ved gebyr og avgifter baNen i
forhold til i dag. Til tross forreduksjon i antall ordninger, legges det imidlertid ikke opp til noen
reduksjon i nivået på inntektene fra gebyr/avgifter, jf ansiag gitt under pkt. 8.2.1, Vi forstår det
derfor slik at effektiviseringsgevinsten i første omgang ska) tas ut gjennom reduserte
bevilgningertil virksomheten over statsbudsjettet.
Konkurransetilsynets generelle kommentarer til forslaget
Ut fra et perspektiv om samfunnsøkonamisk effektiv ressursutnyttelse stiller Kankurransetilsynet
seg generelt sett positiv til prinsippene som legges til grunn far den fremtidlige
frnansieringsmodellen. For å oppnå farespeilet effektiviseringsgevinst og effektiv
ressursutnyttelse mener vi det vil være svært viktig at følgendeblir ivaretatt i utformingen av den
nye modellen:
-

-

Ved bruk av gebyrer er det avgjørende at bruker bare betalerfor denfaktiske tjenesten
som mottas og at dette gjenspeiles i det grunnlaget som benyttes for å fastsette gebyæt.
Vi er enig med departementet i at dette vil redusere muligheten for at farvaltningen
påvirkor konkurranseforholdene i de berørte markedene på en uheldig måte gjennom en
tilfeldig gebyr- og avgiftspolitikk. Videre vil Mattilsynet bli nødt til å ta hensyn til alle
relevante kastnader ved fastsettelse av gebyr/pris pa sine tjenester og pr’tsseuingen vii
således i større grad måtte svare til praciuksjanskostnadene ved de ulike tjenestene.
Iog med at Mattilsynet vil være delvis finansiert med offentlige midler og inntekter fm
gebyr/avgifterpå tjenester, vil det være en viss fare for kryssubsidtering mellom de
selvflnansierende oppgavene og øvrige oppgaver som dekkes over statsbudsjettet. For å
redusere faren for kryssubsidiering mellom disse (og internt mellom ulike selvfinansierte
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ordninger) vil det være avgjørende at det utvikles systemer som syntiggjør
sammenhengene og skilleT ulike typer tilsynsinnsats og inntektskilder,
Vi har for øvrig ingen merknader til høringsnatatet.
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Anders Halvorsen (ei)
fzmg sekyonssyef

s,øet&o-v(
Sigrid Helland
rådgiver

VedleEk: Konkurransetilsynets høringsuttalelse av 24. mars 2003
Kppj: Landbruksdepartementet V/RoIf-Ivar Gran, Poscboks 8007 Dep. <3030 Osfo

Konkurransetilsynet

Norwegian Competition Authority

K

fl

Arbeids- og adrninistrasjonsdeparternentet
Ved: Steinar Hauge
Postbaks 8004 Dep
0030 Oslo

Deres reV

m

200301206Vår re!
4/2003012024/HAS

2003/t73

Sa~<sbeP

Signd Hefland

Dato 24 mars 2002

Høring om ny matlov og framtidig organisering av
laboratorietjenestene
-

Konkurransefllsynet ~iserru Arbeids— og adm,nistrasjonsdeparremener.s ro brev av 12. mars 2003
~edlagtLandbruksdepartementets h~ringsbrev av 20. og 28. februat 2003 om hhv. organisering av
laboratorietjenestene på matområdet og lov om overtÉelse av formuesposisjoner ved endret
ansvarsfordeling i matforvaltningen. Videre viser vi til brev av 14. fehntar 2003 fra
Helsedep’årtementet ti) Arbeids- og adrninisrrasjonsdepartemenret og Konkurransetilsynet vectlagr
h~1ringsnotat om ny lov på matområdet.
Ovennevnte hønnger inngår i en felles sak fra Helsedeparwmentet. L~indbruksdepauementci og
Fiskeridepartementet om den framtidige organ]sel’Ingen av marforvaliningen. På den bakgrunn har
Konkiuransetilsynet foretatt en felles vurdering av l~ringsnotatei~e.
Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon om ny matlov for Soninger i løpet av våren
2003. I høringsaotaret om ny malM’ går det bl.a. fram at det skal etableres et felles mattilsyn for all
matproduksjan (MattilsyneO. En sammenslålagav Statens næringsmiddeltilsyn (SNTt de

kommunale næringsmiddeltilsynene (KNT), Statens dyrehelsetilsyn (DyrehelsetilsyneQ, Statens
Iandbrukstilsyn (Landbmkslilsynet) og Fiskeridirektoratets sjømatavdeling, vil utgjøre det nye
Mattilsynet. Det legges opp til en sentral enhet, åtte regionale kontorer og i størrelsesorden 50-65

lokalkontorer.
Konkurranserilsynet har merket seg at et av målene for å etablere et felles tilsyn for all
inatproduksjon er en mer kostnadseffektiv forvaltning enn hva tilfellet er i dag. Ut fra el perspektiv
om samfunnsøkonomisk effektiv ressursrnnytselse stiller Konkurransetilsynet seg derfor svært
positiv til omorganiseringen. Videre vil vi vise til vår tidligere høringsuttalelse av 4. april 2002 der
vi peker på at en statliggjøring av KNT kan bidra til en mer enhetlig prakrisering av regel verket
slik at man unngår eventuelle konkurransevridninger mellom markedsaktørene (tilsynsobjektene).
}-tøringsuttalelsen er vedlagt.
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I liøringsnotatet om framtidig organisering av Iaborair>rinjenesier på ina/området legger
Landbruksdepartementet fram en vurdering av hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en
statlig politikk på dette området. Vurderingene er gjort på bakgrunn av føringer fra Stortinget og en
utredning foretatt av Agentla Utredning og Utvikling AS. Stortinget har bla. gitt sin tilslutning til
at laboratorietjenestene skal organiseres uavhengig av Mattilsynet. Konkurransetilsynet er enig i at
laboratorievirksomheten og Mattilsynei bør organiseres som eiermessig og økonomisk uavhengige
enheter. Det er vår oppfatning at ved å skille den konkurranseutsatte virksomheten fra
forvaltningsnyndighetene, vil faren for konkurianseskadelig kryssubsidiering i virksomheten
begrenses. Vår vurdering av dette er nærmere utdypei i vårt brev av 4. april 2002, der det bla.
pekes på at dagens organisering av laboratoriet enesten som cii integrert del av KNT i så måte er A
betrakte som uheldig.
A li øri ngsiintatel går del fra ni at i tillegg til faglige og hab tI itetsmessi ge imiI, skal
konkurransepolitiske mål og føringer om kostnadseffektivitet tvaretas i vurderingene av hvordan
laboratorietjenestene skal organiseres. Det legges derfor opp til at de framtidige tjenestene i
betydelig større grad enn tidligere skal være maikedsstyti. Dette ~eivi svært positi’.t på.

KonkurransetUsynet er videre enig med Landbruksdepartementel i at en forutsetning for å lykkes
med en markedsrettet styringsmodell er at det foreligger muligheter for å etablere et velfungerende
marked, dvs, at betingelsene for virksoni konkurranse er til stede. Fot å bidra til å skape et slikt
marked, samt løse de oppgaver som markedet ikke kan ta hånd om, foreslår departenientet at det
tas i hn,k følgende virkemidlei

I)eI forelås å kc,nkurronéænlseile egnede delei av analy~eporteføljcn til statlige inslituslone;
~Ohl1i (lag ut fore r Ja boratorietjeileste r fei nut i for ti i tu ingen.
Onirader der det ikke vil =eiegru inlag for a skape velfunge ende mii keder (I nr eksempel
miljøer som drtver torskning og ivaretar heredskapshensyn) organiseres slik ar grunnlaget
for offentlig kry’~subsidiering ikke lenger er til stede. Dette sikres ved å skille ut
virksornhetenx aksjeselskap som skal drive etter ordinære forretningsmessige prinsipper.
Samtidig etableres det ei regelverk for prusselung at tjenester titiel a’~ disse i nst i tusjonene
G ~ ii tie in sin inflkjn/) vw/iiik/c og /nmc/It /ng ni uni’ue I ski I Maltil s~ i ‘ct li Lii i t~l le ‘i ru
Li

sivringsredNkap for

å utvikle markedet i onskei retning.

Kon kurranseti hsyiiel si il ler seg generelt positiv til o Vet) i)C v ute ti I(itk K rn kurransetitsetti ng/anbud
kan etter vår vurdering være velegnede virkemidler for å bidra til at det etableres et marked for
produksjon av offentlige tjenester. I følge høringsaotater har det over tid bygd seg opp en betydelig
overkapasitet innenfor laboratorievirksornhcten (Agenda anslår denne til 80-100 årsverk).
Gjennom ulike former for konkurranseeksponering vil man derfor kunne oppnå
effckriviseringsgevinsrer i form av reduserte kostnader (redusert overkapasitet> som igjen vil kLinne
medvirke til mer effektiv bruk av offentlige ressurser.
.

I den nye modellen vil Maulisyne: inneha betydelig kjøpermakt og får derigjennom avgjørende
innflytelse for hvordan iilbudssideni markedet for laboratorietjenester vil utvikle seg. For å oppnå
målet om økt konkurranse og kostnadseffektivitet vil vi understreke at det vii være avgjørende at
Mattilsynets innkjøpspolitikk og håndtering av anbudskonkurranser innrettes slik at det bidrar til å
stimulere til konkurranse og nyetablering.
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Høringsnotatet otn lov om overtokelse avforuzuesposisjoner inneholder i hovedsak forslag ti) et
rettsJig grunnlag for overføring av formuesposisjoner og tvisteløsning i forbindelse med at
oppgaver som i dag utføres av kommunene vil bli overført til staten ved Mattilsynet fra I. januar
2004 Forslaget berører således i liten grad konkurransemessige problemstillinger. Vi har på dcii
bakgrunn ingen rnerknader ti] høringsnoaatet som legges fram.
Vi har for øvrig ingen inerknader til høringsforslagene.
Med hilsen
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