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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2019
Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil med dette komme med våre innspill til statsbudsjettet for
2019. NTL organiserer rundt 32.500 medlemmer i staten og tilknyttete virksomheter.
Vi viser til budsjettkuttet til Mattilsynet i 2018. Landbruksministeren har uttalt at det skal
være et administrativt kutt i budsjettet for 2018, NTL i Mattilsynet kan ikke se at noen
områder vil bli skjermet i tiden fremover. Kostnadsreduksjoner i denne størrelsen vil
framprovosere nye organisasjonsendringer i Mattilsynet, med nedlegging av kontorsteder.
Dette vil ramme distriktene hardest.
Et administrativt kutt vil ramme alle fagområder i Mattilsynet. En stor del av kuttet vil bli
overført til regionene som står for tilsynsproduksjonen. Hovedkontoret vil og bli rammet hvor
det for øvrig har vært ansettelsesstopp i tre år, og det har vært meget stort arbeidspress som
følge av dette.
Konsekvensene av kutt blir i hovedsak:
▪ redusert tilsynsaktivitet på alle fagområder
▪ dårligere oppfølging av bekymringsmeldinger
▪ redusert oppfølging av vannverk og ledningsnett
▪ matkriminalitet vil øke i omfang
▪ import av planter, dyr og næringsmidler vil få dårligere oppfølging
▪ redusert utvikling og forsinkelser på nye saksbehandlingsverktøy som gjør oss mer
▪ effektive i hverdagen.
▪ større muligheter for at dyretragedier ikke blir oppdaget.
▪ nedbemanning
▪ kuttet vil bety at vi må se på hvordan Mattilsynet er organisert og at det må brukes
▪ store ressurser på en stor kostbar omorganisering
▪ svekkelse av Mattilsynets bidrag til dyrepoliti
▪ svekking av Norges påvirkningskraft i internasjonale fora herunder
regelverkspåvirkning overfor EU.
▪ dårligere service til næringen og brukere av Mattilsynets tjenester
▪ utsettelse av Mattilsynets selvbetjeningsløsninger
▪ sentralisering av hovedkontorlokaliseringer

▪

mindre fokus på utvikling av plantesorter tilpasset norsk klima. Mer import av
utenlandske såvarer som kan gi dårligere avlinger/kvalitet og er mer utsatt for
sykdom.

I 2018 ser det ikke ut til at det blir aktiv nedbemanning, men vi frykter en fremtidig
nedbemanning.
NTL mener at et ytterligere budsjettkutt svekker Mattilsynets evne til å
gjennomføre samfunnsoppdraget på en forsvarlig måte. Vi ber derfor om at 2019 budsjettet
styrkes utover lønn- og prisvekst målt opp mot 2018-nivået.
Med vennlig hilsen
Norsk Tjenestemannslag

Kjersti Barsok
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