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Høringsnotat hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske
lovtilpasninger i dyrevernioven og dyrebelsepersonelioven
-

Det vises til Landbruksdepartementets brev av 18.07.2003 vedlagt høringsnotat med
forslag til nye hjemler for gebyr og avgiftsfinansiering i bestemmelser i dyrevernioven,
dyrehelsepersonelloven og husdyravlloven. Itillegg fremmes det forslag omtekniske
lovtilpasninger i dyrevernloven og dyrehelsepersonelloven som følge av
omorganiseringen av matforvaltningen.
Bakgrunn
I høringsnotatet om forenklet modell for finansiering av matforvaltningen la
Landbruksdepartementet fram hovedprinsipper for den framtidige finansiering av
matforvaltningen. En del oppgaver i matforvaltningen er hjemlet i henholdsvislov om
dyrevern, lov om veterinær og annet dyrehelsepersonell og lov om husdyravl, herunder
tilsyn og kontroll med disse byene. Det er nødvendig for finansiering av disse
oppgavene at det ligger en hjemmel for innkreving av gebyrer og avgifter i disse byene.
Finansdeparteinent har følgende merknader:
Finansdepartementet ønsker å gjøre Landbruksdepartementet oppmerksomnb~pÆen
ukorrekt lovhenvisning til husdyravlloven. I høringsnotatet på side i står denne
benevnt som lov 12. april 1992 nr. 130, mens korrekt henvisning er lov 4. desember
1992 nr. 130.
På s. 4 sies det at “Gebyrer og avgifter skal gjenspeile de faktiske kostnadene det
offentlige har i forbindelse med gjennomføringen av virksomheten.”
Finansdepartementet mener at det er Mattilsynets kostnader som skal gjenspeiles i
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nivået på gebyrer og avgifter, og at dette derfor bør framgå klarere av teksten.
Efter dyrevernioven § 38 gjelder loven også Svalbard. Finansdepartementet gjør
oppmerksom på at efter Svalbardtraktaten art.8 annetledd gjelder det særski]te regler
for påleggelse av skatter og avgifter på Svalbard. Denne bestemmelsen er årsaken lii at
vi verken har moms eller særavgifter på Svalbard. Det må vurderes om de avgiftene
Landbruksdepartementet ønsker å pålegge kan benyttes på Svalbard.
Under administrative og økonomiske konsekvensene bør det sies noe om nivået på
gebyrene og avgiftene. Dette er spesielt viktig når saken presenteres for Stortinget slik
at Stortinget har et forhold til hvor stor del av sin beskatningsmyndighet Stortinget gir
avkall på. Dette ble gjort i høringsnotatet om forenklet modell for finansiering av
matforva]tningen og bør også gjøres her.
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