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STATSBUDSJETTET 2012 - KOMMENTARER FRA NTL 
 
NTL har ikke bedt om høring i komiteen, men vi ønsker likevel å gi komiteen innspill i det videre 
budsjettarbeidet. Vi vil rette særlig oppmerksomhet på situasjonen for Mattilsynet.  
 
Mattilsynet 
NTL er bekymret for den økonomiske situasjonen i Mattilsynet. Selv om det er en svak nominell 
økning i budsjettforslaget representerer dette likevel ett kutt da det ikke dekker virksomhetens 
utgifter. NTL mener en økning i bevillingene vil gi høyere tilsynsfrekvens på dyrehelse og 
næringsmidler. Dette vil medføre mindre risiko for dyretragedier, matbårne sykdomsutbrudd og 
være til det beste for samfunnet. Samtidig mener NTL at det er kritikkverdig at det er fritt frem å 
starte opp virksomhet med matproduksjon uten formaliserte krav om opplæring. Andre land, for 
eksempel Danmark, har et opplæringsregime for alle som skal bearbeide eller selge 
næringsmidler. 
 
Mattilsynet har blitt pålagt en ytterligere effektivisering. Dette er dessverre ikke en ukjent 
problemstilling for de ansatte i mattilsynet som har vært under omorganisering siden dannelsen i 
2004. At kravene til kutt i budsjettet kommer før etaten har fått gjennomført endringene er ikke 
lenger overraskende. 
 
Budsjettforslaget for 2012 kan bety ytterligere bemanningsreduksjoner. Konsekvensen av dette 
kan bli at ansatte ikke ser på Mattilsynet som sin fremtidige arbeidsplass med høyere turnover 
som følge. Stigende turnover medfører også økte lønnsutgifter. Mattilsynets driftsutgifter er i stor 
grad bundet opp av EØS avtalen og forpliktelser til husleier og IKT. Her er det ikke rom for 
ytterligere kutt. Mattilsynet har behov for å videreutvikle dataverktøyet MATS til å bli mer 
brukervennlig og effektivt. Dette systemet er per i dag utviklet under sparebluss og medfører at 
det brukes betydelig tid for å registrere utført tilsyn. 
 
Slakteristrukturen i Norge er kontinuerlig under endring, nedleggelse av strømlinjeformete anlegg 
som Nortura erstattes av mindre private slakterier som har noe mer tilfeldige slakteplaner. Eiere 
av næringsmiddelvirksomheter i restaurant- og hurtigmatbransjen skifter hyppig, dette medfører 
økt tidsbruk på veiledning og oppfølgning. Begge deler tilsier at tilsynsfrekvensen bør økes. 
 
NTL krever derfor at budsjettet til Mattilsynet for 2012 må styrkes med 25 millioner slik at 
Mattilsynet kan ha en tilsynsfrekvens som er faglig forsvarlig. 
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