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Forslag til endring av Matloven – Høring 
Det vises til høringsbrev av 27. juni 2014 med vedlegg, Deres ref.13/1603. 
Den Norske Veterinærforening (DNV) støtter de lovendringer som foreslås. Vi har allikevel 
enkelte merknader som kort gjengis i det følgende. 

 

Fjerning av Matlovens binding av antall nivåer i Mattilsynet 
Det oppfattes ikke som naturlig at Matloven gir føringer for den interne organisering av 
Mattilsynet. DNV støtter derfor forslaget om at bindingen i § 23 oppheves. Dette vil gjøre det 
enklere for Mattilsynet å løpende tilpasse sin organisering i tråd med endrede forutsetninger. 
DNV vil allikevel påpeke at vi oppfatter det som essensielt at Mattilsynet fortsatt er tilstede i 
hele landet, opprettholder sin kompetanse om lokale forhold og ikke utvikler seg til en etat som 
bruker ennå mer av sin tid til reiser mellom tilsynsobjekter. 
 
Vi vil videre på generelt grunnlag advare mot et overdrevent fokus på at en omorganisering i 
seg selv har kraft til å gjøre Mattilsynet bedre. Vi er klare på at både fokus på etatens 
ledelsesstruktur, -funksjoner og –visjoner i kombinasjon med betydelig økt satsing på 
medarbeidere med kompetanse innen veterinær samfunnsmedisin trolig er langt viktigere enn 
antall nivå, regionstørrelse og sentralisert klagebehandling. 
 

Tre til to nivå 
DNV ser klart at en overgang fra tre til to forvaltningsnivåer kan være gunstig for Mattilsynet. 
Det er grunn til å tro at slik endring vil gjøre det enklere for Mattilsynet å opptre enhetlig og 
samtidig styrke mulighetene for tverrfaglig samhandling mellom kontorstedene og 
kompetansepersonellet i etaten. 

 

Åtte til fem regioner 
En overgang fra åtte til fem regioner vil ha godt potensiale for utnyttelse av stordriftsfordeler 
innen styre- og støttefunksjoner i etaten og således danne grunnlag for en styrking av 
kjerneoppgavene. 

 

Sentral klagesaksbehandling 
DNV støtter Riksrevisjonens påpeking av at klagesaksbehandlingen i Mattilsynet kan forbedres. 
Det er grunn til å tro at en overgang fra dagens åtte (ni med HK) arenaer for 
klagesaksbehandling til en, vil gjøre klagesaksbehandlingen mer enhetlig. For at man skal 
lykkes med slik enhetliggjøring vil vi allikevel påpeke at det alltid vil være en grunnforutsetning 
at klageorganet sammensettes slik at et helhetlig perspektiv til mattrygghet ivaretas. Det er 
derfor fortsatt nødvendig at erfarne medarbeidere med grundig bakgrunn innen veterinær 
samfunnsmedisin utgjør kjernen i klagesaksbehandlingen. 
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Behov for nye virkemidler 
DNV ser overtredelsesgebyr, muligheter for gebyr rettet mot private og den foreslåtte endring 
av bestemmelsene om virksomhetskarantene som fornuftige og nødvendige. 
Avslutningsvis vi DNV påpeke at den omorganisering og strategiske endring som nå 
gjennomføres i Mattilsynet er såpass gjennomgående og fornyende at den trolig også bør 
understøttes av en endring av navnet på etaten til «Mat- og dyretilsynet». Dette er ikke minst 
viktig også for opinionens opplevelse av det moderniserte Mattilsynet. 
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