Gjennomføring av Mattilsynets tilsyn under koronautbruddet
Mattilsynet er pålagt en rekke tilsynsoppgaver på ulike områder. Ansvaret følger av norske lover og
internasjonale forpliktelser.
Mattilsynet plikter å risikovurdere og følge opp det som er nødvendig for å sikre at maten er trygg og dyr har
det godt ‐ også i tider med utfordringer som koronautbruddet.
Vi er en beredskapsetat og er vant til å foreta slike nødvendighetsvurderinger. Vi gjør fortløpende vurderinger
av hva som er nødvendige tilsyn og prøveuttak.
Kan ikke nektes å komme på tilsyn
Når vi gjennomfører prøvetaking og tilsyn, er det viktig for oss å overholde råd fra Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet for å hindre smittespredning. Vi plikter samtidig å utføre vårt samfunnsoppdrag. Det
innebærer at våre inspektører ikke kan nektes å gjennomføre tilsyn.
Dersom dere har innført nye interne retningslinjer for å hindre spredning av koronaviruset, som for eksempel
bruk av ekstra smitteverneutstyr, vil vi selvfølgelig følge dette.
Kan ikke kreve helseopplysninger fra inspektører
Som et tiltak for å forsøke å hindre spredning av covid-19 kan det ikke stilles krav til at Mattilsynets inspektører
gir fra seg opplysninger om egen helse for å komme på tilsyn.
For å hindre smitte følger våre inspektører Mattilsynets interne smittevernretningslinje når tilsyn
gjennomføres. Smittevernsretningslinjen vår bygger på regler og råd fra offentlige helsemyndigheter og
beskriver blant annet at medarbeidere i karantene eller med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal møte på
jobb.
Alternativ til å motta fysisk observasjonsskjema etter tilsyn fra Mattilsynet
Mattilsynets inspektør skal alltid legge igjen feltskjema for observasjoner ved tilsyn.
I forbindelse med koronautbruddet har vi erfart at enkelte virksomheter ikke ønsker å motta fysisk feltskjema
av risiko for koronasmitte.
Som et alternativ kan inspektøren lese opp observasjonsskjemaet, ta bilde av det og sende det på e-post eller
MMS. Inspektøren drar først når observasjonsskjemaet er bekreftet mottatt.
Muligheter for å klage
Hvis du mener inspeksjonen eller prøveuttaket ikke skal gjennomføres, kan du klage muntlig eller skriftlig på
stedet. Dersom du som ansvarlig for virksomheten ikke var til stede selv, kan du likevel klage. I så fall må du
klage snarest mulig og senest innen tre dager.
Inspektøren vil ta stilling til om det er nødvendig å gjennomføre inspeksjonen der og da. Forklar hvorfor du
mener vi ikke kan gjennomføre etter planen.
Inspektøren vil i de fleste tilfeller likevel gjennomføre inspeksjonen, siden vi vurderer nødvendigheten av
inspeksjoner ekstra nøye. Du plikter i så fall å bidra til at inspeksjonen kan gjennomføres etter hensikten.
Mer informasjon om tilsyn
For mer generell informasjon om hvorfor Mattilsynet kommer på inspeksjon, hvordan inspeksjonen skal foregå
og hvilke rettigheter og plikter du har, se faktaark «Informasjon ved tilsyn». Det deles ut på våre tilsyn.
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