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Regelrådets samlede vurdering av forslaget 
 

Ut i fra en samlet vurdering mener Regelrådet at utredningen har svakheter, jf. utredningsinstruksen 

pkt. 2-1 og 2-2. 

 

Høringsnotatet gir en god beskrivelse av problemstillingen og målet med forslaget. Det gis også en 

grundig beskrivelse av internasjonale avtaler og standarder som er avgjørende for utformingen av 

reglene. Etter Regelrådets vurdering gir utredningen en grei gjennomgang av markedsmuligheter 

internasjonalt for norsk næringsliv på dette feltet. Det er imidlertid enkelte svakheter i utredningen av 

virkninger for enkeltbedrifter, og særlig de mindre bedriftene. De næringene som omfattes kunne vært 

mer detaljert beskrevet og Mattilsynet kunne etter Regelrådets vurdering beregnet enkelte av 

kostnadsvirkningene.  

 

Regelrådet finner det videre positivt at hensynet til små virksomheter er utredet når det gjelder 

kravene til internkontroll, at det er gjennomført høringsmøte med høringsinstansene og at Mattilsynet 

er oppmerksom på behovet for veiledning som følge av nye regler om internkontroll. Regelrådet 

savner imidlertid en vurdering av produsentenes og eksportørenes rettsikkerhet i forbindelse med 

forslaget om at Mattilsynet skal kunne be et importland om å fjerne en produsent eller et produkt fra 

importlandets liste (§ 9) og at Mattilsynet skal ha rett til å tilbakekalle helsesertifikater på gitte vilkår 

(§ 11). Etter Regelrådets vurdering er det viktig at den aktuelle produsentens eller eksportørens syn 

blir innhentet og vurdert i slike saker. Regelrådets mener at Mattilsynet burde utredet denne 

problemstillingen nærmere. 

 

Hvorvidt målene med forslaget kan oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet må etter 

Regelrådets vurdering bero på hvordan reglene skal gjennomføres i praksis. Regelrådet vil i den 

forbindelse oppfordre Mattilsynet til å utforme enkle og brukervennlige digitale løsninger for 

næringslivet. 

 

På de neste sidene kan du lese mer om Regelrådets vurderinger.  

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sandra Riise 

leder av Regelrådet 
 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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1. Om forslaget som er sendt på høring 

Mattilsynet har sendt på høring forslag til mateksportforskrift. Hovedformålet er å tydeliggjøre hvilke 

krav som stilles til næringsaktørene for å få utstedt helsesertifikat, og hvordan næringsaktørene skal 

søke til Mattilsynet om å få helsesertifikat.  

 

Mateksportforskriften skal gjelde for produsenter og eksportører av næringsmidler, animalske 

biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter som eksporteres fra Norge til land utenfor EØS.  

 
2. Regelrådets prioritering 

Regelrådet skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret 

regelverk, jf. vedtekter for Regelrådet § 1.  

 

Regelrådet skal vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, 

som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold, jf. vedtektene § 2 første 

ledd. Rådet står fritt til å prioritere hvilke saker man gir uttalelser i. På denne bakgrunn prioriterer 

Regelrådet å uttale seg om et utvalg av saker.  

 

Mateksport er viktig for Norge, og hvert år eksporteres det flere millioner tonn sjømat. Mattilsynet 

anslår at de årlig utsteder ca. 65 000 sertifikater, hvorav 90 prosent er for sjømat. Det er Regelrådets 

oppfatning at svært mange virksomheter blir berørt av forslaget. Regelrådet har derfor valgt å uttale 

seg om forslaget til mateksportforskrift.  

 

3. Regelrådets vurdering av utredningen av konsekvenser for næringslivet 

Det følger av Regelrådets vedtekter § 2 første ledd at Regelrådet skal ta stilling til om det er 

gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller, og om virkningene 

for næringslivet er tilstrekkelig kartlagt. Rådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er 

utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet. 

 

Som grunnlag for vurderingen nedenfor har Regelrådet særlig tatt utgangspunkt i kravene til innhold i 

beslutningsgrunnlaget i utredningsinstruksen kapittel 2. Det vil si pkt. 2-1 Minimumskravene til 

utredning og pkt. 2-2 Omfang og grundighet. Regelrådet har også sett hen til reglene om tidlig 

involvering av berørte i utredningsinstruksen pkt. 3-1.   

 
3.1. Kostnadsvirkninger og nyttevirkninger for næringslivet  

Det fremgår av høringsnotatet at forslaget omfatter både produsenter og eksportører av næringsmidler, 

animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter som eksporteres fra Norge til land 

utenfor EØS. Etter Regelrådets vurdering kunne virksomhetene og næringene de representerer med 

fordel vært gjort grundigere rede for. Mattilsynet kunne for eksempel vist til hvor mange eksportører 

og produsenter forslaget vil berøre, størrelsen på virksomhetene, og i hvor stort omfang virksomhetene 

allerede er underlagt krav om internkontroll. Etter Regelrådets vurdering ville en grundigere 

beskrivelse gitt høringsinstansene og beslutningstakerne bedre forutsetninger for å forstå virkningene 

av forslaget sammenlignet med gjeldende rett. 

 

Regelrådet mener at virkningene for næringslivet er greit beskrevet i høringsnotatet. Regelrådet 

registrerer at det er gjort rede for blant annet konsekvensene for eksportørene, produsentene og 

samfunnet generelt. Regelrådet registrerer også at flere av forslagene er regulering av gjeldende 

praksis. 

 

Kostnadene for næringslivet er imidlertid ikke forsøkt beregnet i høringsnotatet. Etter Regelrådets 

vurdering kunne Mattilsynet gitt anslag på enkelte av virkningene for næringslivet. For eksempel 

kunne Mattilsynet forsøkt å estimere hvor lang tid virksomhetene vil bruke på søknad om 

helsesertifikat. Dette kan for eksempel gjøres ved å beregne virkningene av typetilfeller. Dersom 
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Mattilsynet mener at forslaget er tidsbesparende, sammenlignet med gjeldende rett, burde dette vært 

kommentert. Når det gjelder forslaget om at ubrukte helsesertifikater skal returneres til Mattilsynet 

straks, kunne Mattilsynet forsøkt å anslå hvor mange helsesertifikater som etter reglene skal returneres 

til Mattilsynet, og forsøkt å beregne kostnadene ved det.  

 
3.2. Konkurransevirkninger for næringslivet 

Regelrådet mener at forslagene i høringsnotatet har konkurransevirkninger for næringslivet særlig 

internasjonalt. Disse drøftes i høringsnotatet og Mattilsynet legger vekt på at forslaget vil bidra til å 

ivareta markedsadgang og sikre at Norge har et effektivt sertifikatsystem som importlandene har tillit 

til. På denne måten skal forslaget hjelpe norske virksomheter i konkurranse med utenlandske 

virksomheter. Det legges også opp til at forslaget skal medføre økt likebehandling for de norske 

virksomhetene i søknadsprosessen. På denne bakgrunn mener Regelrådet at Mattilsynet i tilstrekkelig 

grad har utredet konkurransevirkningene for næringslivet i denne saken.  

 
3.3. Forenkling for næringslivet 

Slik Regelrådet forstår det inneholder forslaget ikke innholdsmessige/materielle forenklinger for 

næringslivet. Regelrådet registrerer tvert imot at forslaget inneholder nye byrder. Etter Regelrådets 

vurdering kan deler av forslaget likevel oppfattes som forenklende i den forstand at Mattilsynet samler 

og systematiserer regelverk og praksis. På denne måten får reglene et klarere språk og blir lettere 

tilgjengelig for næringslivet.  

 
3.4. Digitalisering 

Regelrådet har registret at mateksportforskriften er et av flere tiltak som Mattilsynet har iverksatt for å 

effektivisere sertifikatrutinene. Etter Regelrådets vurdering burde dette arbeidet vært nærmere omtalt i 

høringsnotatet. Videre fremgår det av høringsnotatet at «det er opp til Mattilsynet å avgjøre hvordan 

helsesertifikatet skal utstedes; på papir, elektronisk eller begge deler». Regelrådet vil i den forbindelse 

oppfordre Mattilsynet til å utforme enkle og brukervennlige digitale løsninger for næringslivet 

innenfor rammene av importlandenes krav. Etter Regelrådets vurdering vil Mattilsynets praksis være 

avgjørende for å nå målene med forslaget.  

 

3.5. Særskilt vurdering av hensynet til små virksomheter 

Regelrådet finner det positivt at Mattilsynet har vurdert og tatt hensyn til små virksomheter i 

forbindelse med reglene om gjennomføring og dokumentasjon av internkontroll.  

 
3.6. Alternative tiltak 

Forskriften gjelder eksport til land utenfor EØS. Det er således i utgangspunktet adgang til å gi 

nasjonale regler på dette området. Norge er imidlertid medlem av både Word Trade Organization 

(WTO), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Health Organization 

(WHO) og Wold Organization for Animal Health (OIE). Som medlemsland følger Norge 

anbefalingene fra disse. Dette begrenser således det nasjonale handlingsrommet. Norge følger i dag 

CAC/GL 38-2001 som er retningslinjer for eksport av næringsmidler. Disse retningslinjene begrenser 

også det nasjonale handlingsrommet. Videre kan det enkelte land (importlandet) stille særskilte krav 

som produsenten og eksportøren også må forholde seg til ved eksport til det aktuelle landet. På denne 

bakgrunn mener Regelrådet at det kan se ut til at de materielle kravene til helsesertifikatene mv. i 

hovedsak fremgår av internasjonale standarder og fra andre lands myndigheter. Regelrådet mener 

derfor at det nasjonale handlingsrommet i denne saken er begrenset, og at handlingsrommet dermed i 

det vesentligste gjelder den praktiske gjennomføringen av reglene.  

 

På denne bakgrunn mener Regelrådet at utredningen av alternative tiltak bør legge til rette for 

effektive og brukervennlige løsninger for kommunikasjon og utstedelse av nødvendig dokumentasjon i 

forbindelse med mateksport til land utenfor EØS-området. Regelrådet er kjent med at dette arbeidet er 
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påbegynt, jf. uttalelsen pkt. 3.4 om digitalisering. Regelrådet mener at dette arbeidet burde vært 

nærmere beskrevet i høringsnotatet.  

 

På denne bakgrunn mener Regelrådet at utredningen av alternative tiltak har mindre svakheter.  

 

3.7. Forutsetninger for en vellykket gjennomføring for næringslivet 

Mattilsynet skriver i høringsnotatet at det antas at Mattilsynet vil bruke en del ressurser til å veilede 

virksomhetene om internkontroll i eksportforløpet. Regelrådet finner det positivt at Mattilsynet er 

bevisst på at veiledning er nødvendig for en vellykket gjennomføring av reglene. Etter Regelrådets 

vurdering kunne Mattilsynet imidlertid også utredet tidspunkt for innføring og vurdert om det er behov 

for overgangsregler eller overgangsperiode. Dette gjelder spesielt med tanke på de virksomhetene som 

ikke allerede i dag har internkontrollsystemer.  

 

3.8. Andre kommentarer til utredningen og gjennomføringen av høringen 

Regelrådet vil gi Mattilsynet ros for tidlig involvering av næringen gjennom høringsmøte i forbindelse 

med at mateksportforskriften ble sendt på offentlig høring. Ideelt sett hadde det vært enda bedre om 

næringen hadde blitt involvert i utredningsfasen. Regelrådet finner det videre positivt at referatet fra 

høringsmøtet er vedlagt høringsdokumentene. Det er også positivt Mattilsynet i høringsnotatet er 

tydelig på hva man ønsker høringsinstansene syn på, og at det gis eksempler for å forklare hvordan 

bestemmelsene skal forstås.  

 

Når det gjelder forslaget om at Mattilsynet skal kunne be et importland om å fjerne en produsent eller 

et produkt fra importlandets liste (§ 9) og at Mattilsynet skal ha rett til å tilbakekalle helsesertifikater 

på gitte vilkår (§ 11), savner Regelrådet en vurdering av produsentens og eksportørens rettsikkerhet. 

Regelrådet mener at forslagene kan få store konsekvenser for produsenten og/eller eksportøren. Etter 

Regelrådets vurdering burde Mattilsynet derfor utredet og beskrevet hvordan slike problemstillinger 

skal håndteres dersom produsenten og/eller eksportøren er uenig i Mattilsynets vurdering. Regelrådet 

har forståelse for begrunnelsen for reglene, men det er også viktig å lytte til og vurdere den berørte 

virksomhetens synspunkter.  

 
4. Er forslaget utformet slik at målene oppnås til en relativt sett lav kostnad for 
næringslivet?  

Flere av forslagene i mateksportforskriften er en videreføring av gjeldende rett. Regelrådet registrerer 

imidlertid at forslaget også medfører nye byrder for næringslivet. Hvorvidt målene med forslaget kan 

oppnås til en relativt sett lav kostnad for næringslivet må etter Regelrådets vurdering bero på hvordan 

reglene skal gjennomføres i praksis. Regelrådet vil i den forbindelse oppfordre Mattilsynet til å 

utforme enkle og brukervennlige løsninger for næringslivet, samt vektlegge digital kommunikasjon. 


