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Vedr .:  Høringsinnspill i forbindelse med høring  -  forslag til samlet forskrift
om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om formidling av slike
tilskudd

Vi viser til høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet av 29. september 2008
som omhandler samlet forskrift om pristilskudd samt forskrift om formidling av slike
tilskudd. Q-Meieriene AS kommenterer i dette brevet den delen som omfatter
formidlingen av pristilskudd gjennom melkeoppgjøret.

I forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren § 4 Grunnvilkår punkt 4,
følger det at Q-Meieriene plikter å gi nødvendige leveransedata i den form som kreves
innenfor de rapporteringssystemer som Statens landbruksforvaltning benytter. I dag
gjøres dette etter at samlet avregning til produsentene er kjørt for en måned av
gangen. Datasystemet som Q-Meieriene benytter, muliggjør ikke en overføring av
daglige leveransedata fordi fordeling av beitesamarbeid ikke er klart før ved
avregning.

I dagens pristilskuddsordning har vi en akontoordning, der Q-Meieriene får forskuttert
tilskuddsmidler som skal formidles til produsenten påfølgende måned. Differansen
mellom forrige måneds akonto og neste måneds akonto legges til/ trekkes fra, og
utbetales sammen med faktisk berettiget beløp. Dette er en ordning som vi opplever
at fungerer godt både for Statens landbruksforvaltning og for Q-Meieriene ved at det
relativt enkelt å forutsi størrelsen på akontobeløpene måned for måned siden samlet
melkemengde er relativt enkelt å prognostisere. Q-Meieriene ønsker primært at
dagens ordning med akonto videreføres siden den i sum er mest rasjonell både for
Statens landbruksforvaltning og for meieriene, og fordi en endring som beskrevet i
høringsbrevet gir få eller ingen fordeler for noen.

Q-Meieriene ønsker ikke å bli pålagt kostnader til utvikling av nytt avregningsprogram
for å formidle statlige tilskudd til produsenter. En endring der Q-Meieriene får
tilskuddet overført senere enn idag, vil forverre vår likviditet, noe vi ikke finner riktig.
Det er vesentlig administrasjonskostnader knyttet til håndteringen av
tilskuddsordningen, og dette burde i utgangspunktet også vært dekkes inn av staten
siden denne formidlingen forenkler statens rolle som tilskuddsformidler. En ytterligere
økt belastning i form av økt likviditetsbelastning kan derfor ikke aksepteres. Vi ber
staten se på om tilskuddet i stedet kunne vært formidlet direkte til produsentene,
etter modell for driftstilskudd for melk eller slik som avløsertilskuddsordningen er
organisert.
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Dersom dagens pristilskuddsordning skal endres,  vil Q-Meieriene kreve at en
omlegging ikke gir økt likviditetsbelasting for oss, evt at det må ytes en
kompensasjon for den økte kostnaden dette vil medføre.  I tillegg må det ytes et
vederlag for den ulempen denne tilskuddsformidlingen har i form av direkte
henførbare administrasjonskostnader,  kostnader til revisjon osv. Videre kreves det at
eventuelle kostnader ved å utvikle nytt avregningssystem eller tilpasning av dagens
system for å møte nye krav i forbindelse med formidlingen av pristilskudd blir dekket
av Staten.

Bergen, 28. nov 2008

Med vennlig-hilsen
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