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u Høring - modell for finansiering av matforvaltningen

Konkurransetilsynetvisertil brev av 9. april 2003fra Arbeids-og administrasjonsdepartementet,
derdet vises til brevav21. og 25. mars2003 fra Landbruksdepartementetvedlagthøringsnotat
om forenkletmodell for finansieringav matforvaltningen.Høringeninngåri en fellessakfra
Helsedepartementet,Landbruksdepartementetog Fiskeridepartementetom den framtidige
organisoringenav matforvaltningen,jf. vårhøringsuttalelseav 24. mars2003(vedlagt).

I tidligerehøringsnotateri sakengår detframatderskaletableresetfelLesmattilsynfar all
matproduksjon(Mattilsynet).Viktige mål bakdennereformener åskapeen kvalitativt bedreog
mer kostnadseffektivforvaltningpåmatområdet.Pådenbakgrunnerdetbehovfor å gjennomgå
dagensfinansieringsmodellslik atdenblir konsistenti forhold til demål og strategiersom
reformenleggeropp til. I høringsnotatetleggesdet framhovedprinsipperfor den franitidlige
finansieringenavmatforvaltningenog forslagtil bestemmelsei dennye matlovensomhjemler
bruk av avgifter og gebyrerinnenformatlovensvirkeområde.

Dagensmodell

Densamlederessursbrukensominngåri Mattilsyneti 2003 anslåstil ca.l myd. kroner,hvorav
om lag590mill, kronerstammerfra inntekterfra vel 40 ulikegebyr-og avgiftsordningersom
innkreveslangshelematproduksjonskjeden.Hovedtyngdenav inntektenefra disseordningene
kommerfra næringsmiddelavgiftog kjøttkontrollavgift. Inntektérfra avgifterog gebyrertilsvarei7-
såledesom Lag 60 pst,av dagenssamledetilsynsvirksomhet. I hødngsnotatet beskrives dagens
systemsomrigid og lite egnettil åunderstøttemåleneometkvalitativt godtogkostnadseffektivt
Éiisyn.Viderestilles detspørsmålved om de kostnadersom brukernepåføresi form av gebyrer
ståri etrimelig forhold til de“tjenester”somforvaltningenutfører.
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Hovedprinsipperfor den framtidigetlnansferinguxnodellen

Konkurransetilsynetmerkersegatfølgendeprinsipperleggestil grunnfor valgav modell:

- En finansieringsmodelisom framstårsomen/dere og mer oversiktligfor bruker og
for bruker.

- En finansieringsmodell som gir lave administrative hostnader, rn.a. at innkreving av
gebyrskal kunnegjennomføreskosmadseffektivt

I høringanotateterdeten klar oppfatningatdeoppgavenei matforvaltningensomerrelaterttil
brukereellerbrukergrupperi utgangspunktetbørkunnebrukerfinansieres.Detdetforeliggeren
entydigog klar sammenhengmellom tjenestensomutføresog vedkommendebrukersommottar
tjenestenforeslåsdetgebyrlegging.Derhvordet ikke foreliggeren slik klar sammenheng.men
oppgavenlike fullt errelaterttil brukere/brukergrupper,vil det væreaktueltåbenytte
bmkerfinansieringi form avØremerkedeavgifter. Videre leggesdetopp til atdeoppgavergarn
ikke kan knyttestil bcukere/brukergrupperskal finansieresoverstatsbudsjettet.
KdnkurransetilsyneÉmerkersegatavgrensingensomer ~on i notatetinnebærerat anslagsvis90
pst. av matfarvaltningensvirksomhetvil kunnefinansierosmedgebyrer/avgifter,dvs,atandelen
avvirksomhetensom brakerfinansieresdermedøkerbetydeilgi forhold ti! dagensmodell.

Forslagenei høringsnatatetviii følgedepartementetføre til eneffektiviseringsgevinsti form av
kostnadsbesparelserfor såvel forvaltningensomnæring.Et bidragforånåovennevntemåler å
avviklegebyrordningerhvorde administrativekostnadeneerhøyei forhold til debeløpsom
krevesinn. I skissentil modell erantallordningersomfinansieresved gebyrog avgifterbaNeni
forhold til i dag.Til trossforreduksjoni antall ordninger,leggesdetimidlertid ikke opptil noen
reduksjoni nivået på inntektenefra gebyr/avgifter,jf ansiaggitt underpkt. 8.2.1,Vi forstårdet
derforslik ateffektiviseringsgevinsteni førsteomgangska)tasut gjennomreduserte
bevilgningertil virksomhetenoverstatsbudsjettet.

Konkurransetilsynetsgenerellekommentarertil forslaget

Ut fra et perspektivomsamfunnsøkonamiskeffektiv ressursutnyttelsestiller Kankurransetilsynet
seggenereltsettpositivtil prinsippenesomleggestil grunnfar den fremtidlige
frnansieringsmodellen.Foråoppnåfarespeileteffektiviseringsgevinstog effektiv
ressursutnyttelsemenervi det vil væresværtviktig at følgendeblir ivaretatti utformingenav den
nyemodellen:

- Vedbrukav gebyrerer detavgjørendeatbruker bare betalerfor denfaktiske tjenesten
sommottasog atdettegjenspeilesi detgrunnlagetsom benyttesfor å fastsettegebyæt.
Vi erenigmeddepartementeti atdettevil reduseremulighetenfor at farvaltningen
påvirkorkonkurranseforholdenei deberørtemarkedenepåenuheldigmåtegjennomen
tilfeldig gebyr-og avgiftspolitikk. Viderevil Mattilsynetbli nødt til åtahensyntil alle
relevantekastnaderved fastsettelseavgebyr/prispa sinetjenesterog pr’tsseuingenvii
såledesi størregradmåttesvaretil praciuksjanskostnadeneved deulike tjenestene.

- I og medatMattilsynetvil væredelvis finansiertmedoffentligemidler og inntekterfm
gebyr/avgifterpåtjenester,vil detværeen viss farefor kryssubsidteringmellomde
selvflnansierendeoppgaveneog øvrigeoppgaversomdekkesoverstatsbudsjettet.Forå
reduserefarenfor kryssubsidieringmellomdisse(og interntmellomulike 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.

Med hilsen
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rådgiver
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m 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 omovertÉelse 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 Konkurransetilsynetsegderfor 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 liøri 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 forer Ja boratorietje ileste 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 ‘c t li Li Lii i t~l le ‘i ru

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 innkjøpspolitikkog håndtering av anbudskonkurranser innrettes slik at det bidrar til å
stimulere til konkurranse og nyetablering.
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Høringsnotatet otn lov om overtokelse avforuzuesposisjonerinneholder 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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