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Høring: Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske
lovtilpassinger i dyrevernioven og dyrehelsepersonelloven

I norkorn ser vi klart behovet for og verdien av å ha et velorganisert og effektivt
Mattilsyn og en lovgivning og håndtering av loven som sikrer forbrukerne
helsemessig og trygg mat. Vi ser også de organisasjansmessige fordelene med å
samordne de ulike tilsynene i en effektiv organisasjon.

Når det gjelder finansieringen av tilsynet har vi imidlertid betydelige innvendinger. Det
går i hovedsak ut på hvilket ansvar den enkelte virksomhet har og hva som skal
finansieres av staten.

• Vår mening er at den enkelte virksomhet kun skal gebyr- og avgiftsfinansiere
kostnader knyttet konkret til tilsyn med den enkelte virksomhet.

• En hovedmålsetting ved matforvaltningen er å skaffe forbrukerne
“Helsemessig og trygg mat”. Den offentlige forvaltningen av lov om dyrevern,
lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell osv, er generelle
samfunnsmessige oppgaver det er galt å belaste industrien med. Kostnader
knyttet til forvaltningen av matloven bør derfor i sin helhet dekkes over
offentlige budsjetter. Områder vi mener må komme inn under den offentlige
finansieringen er: Administrative funksjoner og kompetanseutvikling,
beredskap for matlhelse- kriser, kommunikasjon og samfunnskontakt,
regelverksutvikling, nasjonal og internasjonal møtevirksomhet.

Ved å finansiere større deler av tilsynsvirksomheten over offentlige budsjetter vil en
oppnå en rekke fordeler.

• En vil oppnå en langt enklere og mer effektiv økonomiforvaltning i tilsynet.
• Virksomhetene vil få en enklere administrativ og økonomisk hverdag.
• Norsk mat vil bli mer konkurransedyktig, ikke minst med tanke på en ny WTO-

avtale der det trolig vil bli fokusert sterkt på direkte overføringer til landbruket
og næringsmiddelindustrien.

• Ved å ta aktivt del i finansieringen av arbeidet med matvaretrygghet gis det
også et klart signal om at norske myndigheter, i likhet med mange andraland,
ser betydningen av å vise en positiv holdning til innenlandsk matproduksjonog
næringsmiddelindustri.
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Generelt vil vii norkorn si at høringsnotatet og farskriftene er for upresise når det
gjelder de faktiske økonomiske konsekvensene for virksomhetene. Det sies ikke noe
om hvor i kjeden kostnadene skal legges inn. Vi mener også at det i alt for stor grad
blir gitt fullmakter til innføring av nye avgifter, gebyrer og satser uten at det skal
innhentes synspunkter fra bransjen. Dette gir for store muligheter til kreative
løsninger for å øke tilsynets virksomhet på næringens bekostning.
Forutsetningen om at dobbeitfinansiering ikke skal skje må presiseres [lov-og
forskrift.

Slik vi oppfatter det, vil den generelt foreslåtte brukerfinansierte delen av tilsynet på
90 % føre til at kostnadene som lastes over på næringsmiddelindustrien og
landbruket bli betydelige Dette er noe vi overhode ikke har behov for i dagens
situasjon. I de aller fleste bransjer er marginene meget små og økte kostnader med å
finansiere Mattilsynet vil forsterke dette ytterligere.

Tilsvarende ordninger blir i mange EU-Iand hovedfinansiert av staten og definert som
grønn støtte. Vi oppfatter et system der det offentlige velter storparten av kostnaderre
med dette forebyggende heisearbeidet, dyrevern, veterinærtjenester osv, over på
næringslivet som en lite industrivennlig måte å løse saken på. Det vitner om at
norske myndigheter ikke ser verdien av å bidra til at norsk landbruk og matforedling
skal styrke sin allerede svake konkurransesituasjon vis a vis import av matvarer.
Finansieringsmodellen for Mattilsynet vil føre til økte kostnader i norsk matproduksjon
og dyrere mat og derigjennom svekke korikurransekraften for norsk mat. Så lenge
industrien tar sine kostnader med å etterleve lover og regelverk må det være nok.
Resten av kostnadene på dette området må dekkes av det offentlige.

I norkorn mener vi det er avgjørende at vi med det nye tilsynet kan sikre
helsemessige og trygge næringsmidler, dyrehelse, veterinærtjenester osv, til
befolkningen og husdyrerie. Vi er også overbevist om at det nye tilsynet vil kunne
fylle denne viktige samfunnsoppgaven.

Med vennlig hilsen

norkorn

Terje Mentzon


