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STATSBUDSJETTET 2OL4. KOMMENTARER FRA NTL

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har ikke bedt om høring i komiteen, men vi ønsker likevel å gi
komiteen innspill i det videre budsjettarbeidet. Vi vil rette særlig oppmerksomheten mot
situasjonen for Matti lsynet.

Mattilsynet
NTL er skuffet over regjeringens fremlagte tilleggsproposisjon, da dette innebærer et kutt på

22,6 millioner kroner for Mattilsynet neste år. Et eventuelt budsjettkutt vil medføre at flere
viktíge satsingsområder ikke blir iverksatt.

Det er urovekkende at det kuttes med i overkant av 10 millioner til arbeidet med
markedstilgangen for norsk fisk i utlandet. Mattilsynet må utarbeide og drive gode systemer som
sikrer stabil markedsadgang for norsk fisk. Sjømatnæringen har signalisert dette er noe de har
bruk for. Disse kuttene vil gjøre det vanskeligere og mere usikkeft for norsk fiskeeksport.

NTL er kritisk til at regjeringen trekker tilbake 15 millioner til satsing på drikkevann. Dette
fagfeltet har over flere år væft prioriteft da det fremdeles er store utfordringer for å sikre
tilfredsstillende drikkevann flere steder i landet.

NTL tar til etterretníng at det er bevilget 5 millioner for å kjøpe inn nødvendig utstyr for å
iverksette" Smilefies" nasjonalt. NTL er likevel kritisk til en nasjonal gjennomføring av Smilefies
på dagens økonomíske ramme og bemanning. Det bør foretas en grundig evaluering av
prøveprosjekt i Trøndelag. De foreslåtte midlene til bør finne bedre anvendelse på noen av de
kuttene vi har påpekt i vårt brev.

NTL mener at det bør satses på krav om opplæring og kompetanseheving ¡

næringsmiddelvirksomheter. Vi foreslår derfor at det bevilges midler for å utrede muligheten for
å reinføre krav om fagbrev, eller lignende, for alle som skal drive næringsmiddelproduksjon eller
frembud av slike. Dette vil bidra til en stor samfunnseffekt med mindre sykdom og redusert
helserisiko i en bransje som pr. i dag har et generelt lavt kompetansenivå. NTL viser for øvrig til
Danmarks krav om obligatorisk opplæring.
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