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STATSBUDSJETT 2013 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
NTL ønsker med dette å gi landbruksdepartementet innspill og krav til arbeidet med 
statsbudsjettet for 2013. 
 
NTL har gjennomgått rapporteringene på likestilling i departementene og dere underliggende 
virksomheter. Vi finner at det er stor forskjell på rapporteringsregimene i de forskjellige 
departementene.  Vi ser at Landbruks- og matdepartementet har et forbedringspotensial og 
forventer å finne rapporteringer på andel kvinner/menn i stillingskategorier, lønnsnivå og 
bruk at likestillingsfremmede tiltak som for eks uttak av foreldrepermisjoner i neste års 
budsjettproposisjon. 
 
NTL støtter arbeidet med å få flere lærlinger i statlige virksomheter, og ber departementet 
om å sørge for at antall lærlinger i departementet og dets underliggende virksomheter faktisk 
øker i 2013.   
 
MATTILSYNET 
 
NTL krever at de økonomiske bevilgninger til Mattilsynet økes i 2013. Tilsynet fikk 
redusert sine bevilgninger i 2012 og har fått budsjettkutt på mellom 3 og 4 %.de siste to 
årene  
 
Ansatte og bransjer sliter med dårlig tilpasset regelverk. Dette medfører mangelfull 
regelverksetterlevelse fra virksomheter og gjenspeiler riksrevisjonens kritikk på 
enhetlighet.. Det er behov for at regelverket forenkles og at det ryddes opp. Det er også 
behov for et mer enhetlig tilsyn.  

• Kostnad er anslått til kr 10 millioner. 
 
Prosjektet ”Modernisering av kjøttkontrollen” kan resultere i at ansatte må omstilles og 
omskoleres til andre oppgaver i Mattilsynet eller andre statlige etater.  

• Omstillingskostnader er stipulert til ca kr 10 millioner. 
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Mattilsynet.no og intranettet er bygget på en utdatert plattform og må tilpasses dagens 
behov. NTL viser til den danske fødevarestyrelsen sin løsning for å serve ansatte, 
forbrukere og bransjen.  

• Kostnad anslås til kr 15 millioner  
 

Mattilsynets fagdatasystem (MATS) er utviklet under sparebluss og etaten lider nå 
grunnet manglende brukervennlighet både i og utenfor Mattilsynet, og ansatte opplever 
at tidsbruken er fordoblet på saksbehandlingen.  

• Kostnad anslås til kr 40 millioner. 
 

Mattilsynet har de siste år fått redusert sine budsjetter og næringsmiddelområdet er blitt 
salderingsposten. Grunnet manglende driftsmidler blir det utført få tilsyn utenom ordinær 
arbeidstid. Det er behov for å styrke tilsynet med serveringssteder.  

• Kostnad 30 millioner i varig tildeling. 
 
Eiere av næringsmiddelvirksomheter i restaurant og fast food bransjen er i økende grad 
fremmedkulturelle og det er hyppige eierskifte. Dette medfører økt tidsbruk på veiledning 
og oppfølgning. NTL mener at det er problematisk at det er fritt frem å starte opp 
virksomhet med matproduksjon uten formaliserte krav om opplæring. Danmark har 
opplæringsregime for alle som skal bearbeide/ selge næringsmidler, noe vi også ønsker 
skal innføres i Norge. 
 
NTL mener at Mattilsynet må styrkes med 105 millioner totalt, herav 75 millioner som 
engangsbeløp som satsning for 2013. 
 
NTL ser at disse forslagene kan bidra til en effektivitetsøkning som ansatte i Mattilsynet 
etterlyser og som samfunnet vil være tjent med. 
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