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Hjeniler for finansiering av matforvaliningen samt tekniske lovtilpasninger i
dyrevernioven og dyrehelsepersonelloven Høring
—

Detvises til brev mottatt 17.07.2003 fra Landbruksdepartementet, samt høringsnotat
utarbeidet av 1-felsedepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet.
Detbes om eventuelle kommentarer til forslag til nye hjemler for gebyr->og
avgiftsfinansiering i dyrevernioven, dyrehelsepersonelloven og husdyravlsloven. Det
fremmes ogsånoen forslag om tekniske lovtilpasninger i dyrevernioven og
dyrehelsepersonelloven som frige av omorganiseringen av matforvaltningen.
Forslagene innebærer at det er mulig å kreve inn gebyr for tilsyn, kontroll og særskilte
ytelser knyttet til virksomheten for det nye Mattilsynet. For å finansiere aktiviteter
knyttet til matproduserende dyr, foreslås det hjemmel for avgift på næringsmidler. For
å finansiere aktiviteter knyttet til ikke-matproduserende dyr, foreslås det-hjemmel for
avgift på får. Det fremgår at det anses kostnadseffektivt å kreve fåravgifterpå
produsent- eller importleddet for ikke-matproduserende dyr. Når det gjelder mer
detaljerte bestemmelser om de enkelte gebyr- og avgiftsordninger, vises det til at dette
er gjenstand for egen høring.
I redegjørelsen for de økonomiske og administrative konsekvenser, fremgår det at det
nye systemet innebærer at matforvaltningens oppgaver i større grad enn hittil vil kunne
brukerfinansieres. Nivået på gebyr og avgifter vil bli bestemt i forbindelse med
fremleggelse av de årlige budsjetter.
Vi har ingen særskilte kommentarer til forslag til hjemmelsgrunnlaget for finansiering
av matforvaltningen. Vi har imidlertid merket oss at matforvaltningens oppgaver vil
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kunne innebære økt brukerfinansiering og dermed økte kostnader for næringslivet. Vi
vil understreke behovet for et kostnadseffektivt mattilsyn, slik at gebyrer og avgifter
kan holdes lavest mulig for næringslivet. Detvises i den forbindelse til at det er lagt til
grunn at omorganisering av matforvaltningen også skal resultere i
effektiviseringsgevinster. Det er viktig at slike gevinster også kommer næringen til
gode. Vi vil også vise til at deler av norsk næringsmiddelindustri er utsatt for økt
konkurranse, ikke minst fra tilsvarende industri i FU.
I høringsnotatet refereres det til ulike oppgaver som kan finansieres vedlijeip RV
gebyrer eller avgifter. Det fremgår at oppgaver som for eksempel kommunikasjon og
samfunnskontakt, kompetansentvikling, kjøp av forvaltningsstøtte og
vitenskapskomiteens virksomhet, delvis kan bnikerfinansieres. Etter vår vurdering er
dette eksempler på områder hvor man bør ha særlig stor oppmerksomhet om
grunnlaget for brukerfinansiering. Vi viser til at det er lagt til grunn at
finansieringsmodellen for Mattilsynet skal fremstå som enkel, oversiktelignglogisklor
tilsynets brukere, og at det skal være en logisk sammenheng mellom de oppgavene
som matforvaltningen skal utføre og finansieringsmåten. Dette kan eksempliliseres ved
antagelsen om at kommunikasjon og samfunnskontakt i betydelig grad vil være rettet
mot offentlige myndigheter og forbrukere. Et annet eksempel er vitenskapskomiteens
virksomhet, som bl.a. skal foreta vurderinger av risiko knyttet til tiltak. I begge disse
eksemplene kan det stilles spørsmål ved om det er rimelig med brukerfinansiering.
Med hilsen

Tron Bamrud e.f.)
avdelingsdirektør
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