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Høring: Finansiering av matforvaitningen

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 organisasjonsmessige fordelene med å
samordne de ulike tilsynene i en effektiv organisasjon, og vi har stor tro på at tilsynet
vil kunne nå sin faglige målsetting om å sikre “trygg mat” til forbrukerne.

Når det gjelder finansieringen av tilsynet har vi imidlertid betydelige innvendinger. Det
går i hovedsak utpå 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
kostriader direkte og konkret knyttet til tilsyn med den enkelte virksomhet.

• En hovedmålsetting ved matforveltningen er å skaffe forbrukerne
“Heisemessig og trygg mat”. Dette er en generell samfunnsmessig oppgave
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 mat/helse- kriser
- Kommunikasjon og samfunnskontakt
- Regelverksutvikling
- Nasjonal og internasjonal møtevirksomhet.

Den foreslåtte (og vedtatte) finansieringen av Mattilsynet er meget ressurskrevende
både for den enkelte virksomhet og for Mattilsynet. 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 vil bli fokusert sterkt på direkte overføringer til landbruket og
næringsmiddelindustrien.

• Ved å ta aktivt del i finansieringen av arbeidet med matvaretrygghet gI&det
også et klart signal om at norske myndigheter, i likhet med mange andra Land,
ser betydningen av å vise en positiv holdning til innenlandsk matproduks]on og
næringsmiddelindustri.
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Generelt vil vii norkom si at finansieringen av Mattilsynet er blitt et meget innviklet
og kostnadskrevende system. I tillegg til de omfattende ressursene tilsynet må
nedlegge i innkreving av avgifter og gebyrer vil det bli et betydelig arbeid for den
enkelte virksomhet. Enkelte av våre medlemsbedrifter må forholde seg til flere av
avgiftsystemene. Samlet sett er de administrative kostnadene med systemet
betydelige. Ved å finansiere størstedelen av dette over statsbudsjettet vii en kunne
redusere de totale kostnadene med tilsynsvirksomheten betydelig. Samtidig vilje en
oppnå å få en synlig prislapp på »Trygg Mat”.

I de aller fleste bransjer som omfattes av dette er marginene meget små og økte
kostnader med å finansiere Mattilsynet vil forsterke dette ytterligere. Det stadig
økende avgiftstrykket, og de stadig nye og kostnadskrevende regler og ordninger
industrien skal forholde seg til er blitt en så stor belastning både arbeidsmessig og
økonomisk. Det viktigste er likevel at norskprodusert mat biir dyrere og mister
ytterligere konkurransekraft. Når en tar hensyn til de internasjonale forholdene, med
en WTO-avtale som vil gi lettere markedsadgang for importerte varer, finner vi det
meningsløst at norske matvarer skal påføres disse ekstrakostnadene. Dette kan ikke
være måten å møte morgendagens utfordringer på.

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 kostnadene
med dette forebyggende helsearbeidet over på næringslivet som en industrifiendtlig
måte å løse saken på. 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.
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