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sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele
matproduksjonskjeden
ivareta miljøvennlig produksjon
Mattilsynet arbeider for at målene i lovene vi forvalter
og hensynet til næringsaktørenes verdiskaping og
markedsadgang ivaretas. Når flere hensyn står mot
hverandre, veier hensynet til trygg mat tyngst.

Januar: Kugalskap blir for første gang påvist i Norge. En 15 år
gammel ku i Nord-Trøndelag får i forbindelse med rutinemessig prøve påvist atypisk BSE (kugalskap) - det vil si at
sykdommen har oppstått spontant og ikke gjennom fôr.
Mattilsynet sendte ut de første varslene om redusert produksjon til oppdrettslokaliteter som hadde hatt langvarige
lakselusproblemer. Totalt 20 lokaliteter fikk slike varsler i 2015.
Februar: Mattilsynets nye organisasjonsstruktur ble innført.
Åtte regioner ble til fem, tre nivåer ble til to og på hovedkontoret opprettet vi fagavdelinger og ny IKT-avdeling.
Mattilsynet er fremdeles godt representert over hele landet
med 70 kontorsteder.
April: Mattilsynets merkesjekk viste en betydelig bedring i
korrekt merking av matvarer. Av de 270 produktene som fikk
merknader i 2014, var 223 produkter nå riktig merket.
Juni: Nytt regelverk for bruk av dyreforsøk blir innført.
Målet er å erstatte forsøksdyr i størst mulig grad med andre
metoder.
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REGIONER 2015

Vedtar våre rammer

Globale standarder, EØS-regelverk og nasjonalt lovverk
Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og
matdepartementet
Mattilsynet styres av og rapporterer til tre departementer
Landbruks- og matdepartementet har administrativt ansvar.

Juli: Norske hester har det hovedsakelig bra. Det er konklusjonen etter tilsyn i 750 hestehold over hele landet.
August: Mattilsynets undersøkelse viser at det er lite plantevernmiddelrester i maten. 98,3 prosent av prøvene var under
grenseverdiene.
September: Antibiotikaresistente bakterier funnet i prøver
av kylling er trolig naturlig forekommende resistens og skyldes ikke bruk av antibiotika. Det viser overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens fra fôr, dyr og næringsmidler
(NormVet-rapporten). Det betyr at disse bakteriene neppe er
en helsetrussel for hverken dyr eller mennesker.

Mattilsynet utvikler regelverk på oppdrag fra matdepartementene som er hensiktsmessig og forståelig.
Mesteparten av regelverket vi forvalter
er EØS-basert og påvirkes av internasjonale forpliktelser. Derfor
deltar Mattilsynet i regelverksarbeidet i EU og
erk
elv
g
i internasjonale fora.
e

November: Hviterussland åpner etter inspeksjoner opp for
import av sjømat fra seks norske virksomheter.
2014

2015

BEVILGNING (1.000 KR)

1 285 506

1 263 085

1 281 054

Driftsutgifter

1 270 258

1 225 443

1 182 956

55 335

71 071

68 113

1 304

1 281

1 251

– Hovedkontoret

292

293

310*

– Region

1 012

988

947

Sykefravær (i prosent)

5,60

5,25

5,90

4,6

3,2

4,8

Antall tilsyn
Antall årsverk

Turnover (i prosent)

* Økningen skyldes at personell til fellestjenester innen HR og økonomi er
overført til hovedkontoret.

Desember: Mattilsynet gjør serverings-Norge klar for Smilefjesordningen som kommer 2016, og sender ut informasjonspakker til 8000 serveringssteder.
Husdyrmiljøet og mat i Norge gir stort sett svært liten risiko
for tilførsel av resistente bakteriestammer til den norske
befolkning. Imidlertid utgjør husdyrassosiert MRSA
(LA-MRSA) i svinemiljø en ikke ubetydelig risiko. Det viste de
tre rapportene Vitenskapskomiteen for mattrygghet leverte
om antibiotikaresistens.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger
reglene. Tilsynet er risikobasert. Det betyr at vi fører tilsyn
med alle over tid, men vi prioriterer virksomhetene hvor
sannsynligheten for og konsekvensene av
regelbrudd er størst. Hvem vi velger er
basert på erfaringer fra tilsyn, tips, egen
overvåking og vitenskapelige
Fø
re
undersøkelser og vurderinger.
r
Avdelingene våre i hele
landet utfører tilsynene.
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Stortinget

k
God dokumentasjon av
er u n n
t il s k a
tilstanden er avgjørende for
sta
p
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å planlegge tilsyn og beredskap.
n
Mattilsynet har overvåkings- og
kartleggingsprogram på alle tilsynsområder.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), NIFES,
Veterinærinstituttet og andre fagmiljøer gir kunnskapsstøtte og uavhengige vitenskapelige vurderinger.
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Mattilsynet skal gjennom tilsyn, kommunikasjon og
veiledning, overvåking og kartlegging, samt regelverksutvikling, arbeide for følgende mål:

MATTILSYNET I SAMFUNNET

Utv
ikl
er
r

MATTILSYNETS
SAMFUNNSOPPDRAG:

DETTE HENDTE I 2015

DETTE ER MATTILSYNET

Mattilsynet kommuniserer
og veileder for at virksomheter
skal forstå sine plikter og forbrukere
skal kunne ta informerte valg og ha
tillit til at maten er trygg. Våre viktigste
kanaler er tilsyn, mattilsynet.no, matportalen.no
og media. Vi har også dialog med interessegrupper
og bransjeorganisasjoner.

u
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VISJON: Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt
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ADMINISTRERENDE DIREKTØR I MATTILSYNET HARALD GJEIN HAR ORDET

GODE RESULTATER
i omstillingsåret 2015
Jeg er fornøyd med Mattilsynets måloppnåelse
i 2015. Vi har levert gode resultater på våre
effektmål. Produksjon og drift er gjennomført
som planlagt, samtidig med at vi har innført en
ny organisasjonsmodell og gjennomført omfattende utviklingsprosjekter.
Mattryggheten og kvaliteten på drikkevannet
i Norge er god. Det ble registrert få tilfeller av
sykdom som følge av matsmitte eller forurenset drikkevann i løpet av året. Statusen innenfor
dyrevelferd, dyrehelse og plantehelse er også
god.
Samtidig er det mange utfordringer. Selv om 97
prosent av befolkningen får drikkevann av god
kvalitet, er risikoen for forurensning stor. Ledningsnettet trenger omfattende oppgradering,
og nødvendige forbedringer vil innebære store
kostnader for samfunnet.
Situasjonen for fisk i oppdrett, villaksen og
miljøet rundt merdene, er utfordrende. Vår forvaltning skal bidra til bærekraftig vekst, men det
er næringsaktørene selv som må finne de gode
løsningene for å få bukt med problemene. Lakselussituasjonen ble ikke bedre i 2015, selv om
vi mener at Mattilsynets virkemidler bidro til å
bremse den negative utviklingen. Dårlig fiske
helse og -velferd påfører også oppdretterne
store økonomiske tap og hindrer målet om vekst
i oppdrettsnæringen.
2015 forløp uten store nasjonale hendelser.
Vi håndterte imidlertid flere mer avgrensede
hendelser. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle
og forbedre vår beredskapsevne både internt og
i samhandling med andre.
VI RAPPORTERER PÅ EFFEKTEN
AV ARBEIDET VÅRT

Årsrapporten 2015 skiller seg fra tidligere årsrapporter ved at den legger mer vekt på å dokumentere effekten og resultatene av arbeidet vårt, enn
den tradisjonelle aktivitetsrapporteringen, jf. de
nye kravene til årsrapportering. Vi har også tydeliggjort de viktigste utfordringene, og hvordan vi

skal møte dem. Utviklingen av rapporten har vært
både krevende og nyttig.
Mange forhold og aktører påvirker hvorvidt
maten i Norge er trygg, og om dyrehelsen og dyrevelferden er god. Mattilsynet spiller en viktig, men
avgrenset rolle for å nå disse effektmålene. Det
gjør rapporteringen mer kompleks. Rapporten
skal bidra til å vise om vi lykkes på våre ansvarsområder og om vi i samspillet med andre aktører
lykkes i å oppnå ønsket effekt av arbeidet. Årsrapporten tydeliggjør også hvor vi trenger å utvikle
målstyringen og hva den strategiske dialogen med
våre eiere bør handle om i tiden fremover.

nye organiseringen skal frigjøre ressurser til tilsyn,
regelverksutvikling, kommunikasjon/veiledning og
kunnskapsinnhenting/analyse. Digitale løsninger
gir effektiv forvaltning av fellesskapets ressurser. Vi jobber kontinuerlig med forbedring og skal
utvikle mer effektive arbeidsprosesser med bedre
metodikk og bruk av ny teknologi. Smilefjesordningen som innføres i 2016 er et godt eksempel på
dette. Ordningen effektiviserer tilsynet og revolusjonerer kommunikasjon rundt tilsynsresultater.
Forbrukerne får umiddelbar tilgang til informasjon
om de hygieniske forholdene ved stedene som er
med i ordningen.

GOD PRODUKSJON TIL TROSS FOR
FÆRRE ÅRSVERK

KRAFTTAK GA RESULTATER

Jeg vurderer måloppnåelsen både innenfor regelverks- og tilsynsproduksjonen som god. Målet for
tilsynsproduksjonen var å gjennomføre like mange
tilsyn som i 2014. Vi endte nær dette målet til
tross for færre årsverk i 2015. Vi kommuniserte
aktivt og godt innenfor vårt virksomhetsområde.
Vi fortsatte forenklingen av regelverket og flere
nye nasjonale forskrifter bidrar til forenklinger for
næringen.
Jeg styrte mot et økonomisk mindreforbruk i 2015
for å sikre midler i 2016 og 2017 til omstilling og
investeringer i digitalisering og nye kontorløsninger. Ressurssituasjonen har vært krevende og
arbeidspresset stort. Vi har tilpasset ressursbruken til de økonomiske rammene og strategiske
føringene. Tilsettingsstoppen i regionene ble
opphevet 1. juli. Sykefraværet steg til 5,90 prosent fra 5,25 prosent året før. Mattilsynet er en
IA-virksomhet, og vi jobber aktivt for å forebygge
sykefravær og følge opp sykemeldte.
ORGANISASJONSUTVIKLING SKAL
FRIGJØRE TID TIL KJERNEPROSESSENE

Omorganiseringen preget året. Målet er et enklere
og mer effektivt Mattilsyn som kan levere i henhold til strategien fram mot 2020. Antall ledere
er redusert med 30 prosent. Målet mitt er at den

Som administrerende direktør er det svært gledelig å kunne konstatere at ledere og medarbeidere
har klart å levere meget bra i et krevende år. Det
forteller meg at vi er klare til å møte framtidige
utfordringer. Tusen takk for flott innsats til alle
mine dyktige og engasjerte medarbeidere i Mattilsynet.

Navn: Harald Gjein
Brenner for: Jobben med å lede og
videreutvikle Mattilsynet. Det er en
organisasjon full av dyktige medarbeidere som ønsker å lykkes med det
jeg mener er et av landets viktigste
samfunnsoppdrag.
Motto: Mattilsynets visjon inspirerer
meg! – Et samfunn der maten er
trygg og dyra har det godt.

“
“

Selv om omorganisering
preget året, leverte vi
gode resultater på
våre effektmål.
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MATTRYGGHET
Risikobasert tilsyn: Handler om to grunnleggende spørsmål: En, hvor i kjeden er det mest
sårbart for feil eller svindel som kan få alvorlige
konsekvenser? Og to, hos hvilke aktører er det
størst sannsynlighet for at det kan skje? Svaret
på hvor Mattilsynet fører tilsyn og hvem Mattilsynet fører tilsyn med er basert på erfaringer
fra tilsyn, tips, egen overvåking og vitenskapelige undersøkelser og vurderinger. Mattilsynets
avdelinger i hele landet utfører tilsynene.

FRA JORD TIL BORD
Helkjedenettet: Illustrasjonen er en forenklet
oversikt over hovedelementene, fasene, leddene
og gangen i matproduksjonen og vannforsyningen
- og Mattilsynets risikobaserte tilsyn – fra fjord og
jord fram til tallerkenen og vannglasset ditt.

Drift: Kjeden drives av alle små og store aktører
involvert i produksjonen og distribusjonen.
Ansvar: Alle aktører i kjeden har et selvstendig
ansvar for at maten/vannet de produserer og distribuerer er trygt og at reglene blir fulgt. Kjeden
er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.
Internkontroll: Alle aktører skal ha kunnskap, rutiner og kontrollsystemer som minimerer faren for
at maten blir utrygg eller vannet blir utrygt.

Kontroll: Mattilsynet har ansvaret for å overvåke og føre tilsyn med at aktørene i Norge følger reglene. Mattilsynet kan ikke være til stede
i alle virksomheter langs hele kjeden til enhver
tid. Derfor prioriterer Mattilsynet hvor i kjeden
vi skal ta stikkprøve eller jevnlig kontroll.

Virkemidler: Mattilsynet bruker det virkemiddelet som er best egnet til å rette opp brudd på
reglene. Virkemidlene er alt fra advarsler, vedtak
om utbedring, tvangsmulkt, dagbøter, omsetningsforbud og stenging til politianmeldelser –
avhengig av hvor alvorlig regelbruddet er.

Effektive løsninger: Mattilsynet velger de mest
ressurseffektive løsningene for å forebygge,
redusere eller fjerne risiko. Nøkkelen til suksess
er å føre tilsyn i rett tid og på rett sted i kjeden.

Sporbarhet: Kravet til sporbarhet er en hjørnestein i lovgivningen. Alle aktører skal ha oversikt
over og kunne dokumentere hvem de kjøper fra
og hvem de selger eller leverer til. Det er for å

kunne spore og følge et næringsmiddel, fôr, dyr
eller stoff gjennom alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen. Sporingsopplysningene skal være tilgjengelige for Mattilsynet på
forespørsel. Rask tilgang til riktige opplysninger
er avgjørende for å kunne trekke tilbake matvarer
som ikke er trygge, slik at de ikke når forbrukerne.
Sporingsopplysninger kan også gi grunnlag for
målrettet og nøyaktig informasjon til forbrukeren
om maten.
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Sone 1

Fare:
Uønskede stoffer i vann, planter og sjømat
Tiltak
• Regler som hindrer bruk av forurensede råvarer
• Tilsyn med mel- og oljefabrikker
• Tilsyn og godkjenning av vannverk
• Beskyttelse av vannkilder
• Overvåking av tilstand
* I volum kommer mesteparten av sjømaten fra havet, og mange
overvåkingsprogrammer på uønskede stoffer i villfisk utføres der.

Sone 2

Fare:
Uønskede stoffer i ingrediensene i fôret
Tiltak
• Regler som hindrer bruk av
forurensede fôringredienser
• Tilsyn med fôrprodusenter
• Overvåking av fôret

Sone 3

Fare:
Legemiddelrester og andre uønskede
stoffer i fisk/dyr
Tiltak
• Regler for medisinbruk og fôrbruk
• Tilsyn med oppdrettsanlegg og bønder
• Overvåking av fremmedstoff i dyr og
oppdrettsfisk

Sone 4

Fare:
Hygiene
Forurensing av ledningsnett
Tiltak
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med vannverk, meieri, slakteri
og fiskemottak
• Overvåking av fremmedstoff i planter, dyr og oppdrettsfisk

Sone 5

Fare:
Hygiene
Tiltak
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med produsenter

Sone 6

Fare:
Hygiene
Dårlig vann- og avløpsnett
Tiltak
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med grossister, butikker
og serveringssteder
• Tilsyn med vannverk og utbedring av vann- og avløpsnettet

Sone 7

Fare:
Hygiene
Tiltak
• Vi gir råd – ansvaret for
god kjøkkenhygiene
har du selv
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STATUS 2015

Status
2015
Mat
Statusen på mat og drikkevannkvalitet er god,
mens det er utfordringerknyttet til dyrevelferd og
fiskehelse.
Slik kan 2015 oppsummeres kort på Mattilsynets
fire prioriterte områder: mat, drikkevann,
dyrevelferd og fiskehelse.

Drikkevann

Mattryggheten i Norge er god. Det er få
farlige bakterier i maten vår. Situasjonenfor
smittestoffer i mat er av de beste i Europa.
Økende internasjonalisering og matkriminalitet utfordrer den gode statusen.
Mål: Mattilsynet skal arbeide for å sikre
helsemessig trygg mat.
Resultater: Mattilsynets og virksom
hetenes arbeid med å forebygge smittsomme
sykdommer og god hygiene i alle ledd, har gitt
resultater. Overvåkingsprogrammene våre
viser få funn av fremmedstoffer i mat. Et av
unntakene var høye verdier av bly i elgkjøtt.
Utfordringer: Økende import og handel og
mer kompleks matproduksjon utfordrer den
gode statusen. Problemet med matkriminalitet er stort i Europa og vil trolig øke. Mer
handel av helsefarlig kosttilskudd fra utlandet
via internett bekymrer. Vi trenger også mer
kunnskap om stoffer i mat som kan føre til
alvorlig helseskade.
Tiltak: Vi forbereder oss på nye trusler
og fortsetter det forebyggende arbeidet
sammen med aktører i Norge og utlandet.
Smilefjesordningen vil effektivisere tilsynet
med serveringssteder og gi forbrukere bedre
informasjon. Vi vil også informere forbrukerne
tydeligere om farene ved å kjøpe kosttilskudd
og kosmetikk på nett fra useriøse aktører.

Dyrevelferd

De fleste får trygt drikkevann. Tilsynet har
imidlertid avdekket at ledningsnettet er i for
dårlig stand og det kan føre til forurensning
av vannet.
Mål: Alle skal ha tilstrekkelige mengder
trygt drikkevann.
Resultater: Tilsynet viste at de fleste får
vann av god kvalitet. Vi utformet ny drikkevannsforskrift som gjør kravene til vannverkene tydeligere. Vi styrket informasjonen til
vannverk og forbrukere.
Utfordringer: Ledningsnettet er for dårlig.
Dersom rørene ikke er tette, kan forurensninger bli sugd inn til det rene drikkevannet.
Kommunene og andre aktører tar for lite
hensyn til drikkevann i sine langsiktige planer.
Mange vannverk har dessuten for dårlige
rutiner for internkontroll og beredskap.
Tiltak: Mattilsynet vil bruke sterkere virke
midler for å trygge vannkvaliteten, selv om
pålegg som oppgradering av ledningsnettet
kan påføre kommuner og innbyggerne store
kostnader.
Vurdering av måloppnåelse: Ikke helt
tilfredsstillende.

De aller fleste dyr har det godt, og vi
ser en positiv utvikling på flere områder.
Imidlertid er tap av reinsdyr på beite et stort
problem, vi er bekymret for velferden til
slaktekalkun og vi avdekket flere alvorlige
tilfeller i minkfarmer.

Fiskehelsen har blitt dårligere. Sykdommer og lakselus påfører oppdrettsfisken
lidelser, og gir stor dødelighet – og oppdretterne store økonomiske tap. Utviklingen
hindrer også målet om vekst i oppdrettsnæringen.

Mål: Mattilsynet skal fremme god dyre
velferd og respekt for dyr.

Mål: Mattilsynet skal fremme god helse og
velferd hos fisk og bidra til bærekraftig vekst
i oppdrettsnæringen. Bruken av legemidler
skal reduseres og lusesituasjonen skal bli
bedre.

Resultater: Riksrevisjonens undersøkelse
viste at dyrevelferdsarbeidet går i riktig retning. Tilsynet avdekket avvik hos 38 prosent og
regelbrudd i 21–47 prosent av tilsynene – lavest
for fjørfe, høyest for mink og rev. Det var færre
saker med alvorlig vannskjøtsel. Vi inngikk en
samarbeidsavtale med Politiet for å styrke
innsatsen mot dyrevelferdskriminalitet.
Utfordringer: Det er en utfordring å oppdage
alvorlig vanskjøtsel i tide, slik at tragedier kan
avverges. Tap av dyr på beite er fortsatt en
alvorlig og stor dyrevelferdsmessig utfordring.
Hoveddelen av tapene skyldes andre forhold
enn rovdyr, men Mattilsynet har få virkemidler
for å redusere tapene.
Tiltak: Vi fortsetter samarbeidet og
dialogen med næringene og dyrevernorganisasjonene. Det nye virkemiddelet overtredelsesgebyr vil bidra til å forebygge dårlig dyrevelferd.
Vurdering av måloppnåelse: Tilfreds
stillende.

Vurdering av måloppnåelse: Tilfreds
stillende.

Fiskehelse

Resultater: Oppdrettsnæringen sliter
fortsatt med sykdommer, høy dødelighet,
mangelfull beredskapskapasitet og økende
lakselusproblemer – selv om Mattilsynets
innsats bidro til å bremse den negative
utviklingen.
Utfordringer: Situasjonen for fisk i
oppdrett, villaksen og miljøet rundt merdene
er utfordrende. Mange aktører håndterer
utfordringene på en god måte, mens andre tar
ikke situasjonen alvorlig nok og lykkes dårlig.
Tiltak: Mattilsynet vil fortsatt følge
oppdrettsnæringen tett i 2016. Nøkkelen til
å løse utfordringene ligger først og fremst
hos oppdretterne og næringen selv. Stor
innsats fra både Mattilsynet, andre myndigheter og oppdretterne er nødvendig for å snu
utviklingen.
Vurdering av måloppnåelse: Ikke tilfreds
stillende.

GJENNOMFØRTE TILSYN 2014: 22 685

GJENNOMFØRTE TILSYN 2014: 1724

GJENNOMFØRTE TILSYN 2014: 12 648

GJENNOMFØRTE TILSYN 2014: 3800

GJENNOMFØRTE TILSYN 2015:

GJENNOMFØRTE TILSYN 2015:

GJENNOMFØRTE TILSYN 2015:

GJENNOMFØRTE TILSYN 2015:

21 302

1446

13 402

3573

o
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STRATEGI

Vi ruster oss for

DETTE GJORDE VI I 2015

FREMTIDEN

I 2015 gjennomførte Mattilsynet en omfattende omorganisering for å møte fremtidige utfordringer.

I 2015 gjennomførte Mattilsynet en omfattende omorganisering for å møte
fremtidige utfordringer.
Vi har blant annet redusert antall regioner fra åtte
til fem og antall ledere med 30 prosent. Vi skal
ta i bruk teknologiske muligheter i enda større
grad og videreutvikle våre arbeidsprosesser og
verktøy. Fra 2016 tar vi også i bruk den nye Smilefjesordningen, som vil effektivisere tilsyn og
revolusjonere kommunikasjon av tilsynsresultater.

VÅRE FIRE STRATEGISKE SATSNINGER ER:

Mattilsynets strategi for perioden 2015–2020 er
et enklere og mer effektivt Mattilsyn. For å få til
det, måtte vi justere organisasjonen. Et viktig mål
er å frigjøre ressurser til tilsyn, regelverksutvikling, kommunikasjon/veiledning og kunnskapsinnhenting/analyse.

I 2016 VIL VI ARBEIDE VIDERE MED

• å styrke hovedkontorets styring og utvikling av
virksomheten.
• å gjøre nødvendige tilpasninger i den nye organisasjonen.
• å utvikle organisasjonens arbeidsmetoder og
verktøy.
• den nye tilsynsmetodikken og de teknologiske
løsningene som følger av smilefjesordningen.
Erfaringene vil bidra til mer effektive tilsyn også
på andre områder.
• å fortsatt fjerne tidstyver og utvikle en lærende
organisasjon. Vi starter et program som skal å
styrke kulturen for kontinuerlig forbedring gjennom aktiv medarbeidermedvirkning.

synlig og tydelig
effektiv og moderne
kunnskapsbasert
attraktiv arbeidsplass

SYNLIG OG TYDELIG
Hovedkontoret fikk en mer strategisk rolle

og den lokale handlekraften ble styrket.
Regionene har fått et tydeligere ansvar for
det utøvende tilsynet.

IKT-avdelingen ledes nå av en IKT-direktør

som sitter i Mattilsynets toppledergruppe.
Målet er å styrke arbeidet med digitalisering.

K
 lagesaksbehandlingen ble flyttet til hovedkontoret for å frigjøre tid til tilsyn lokalt og å
sikre mer enhetlig klagebehandling.

• Vi er en utviklingsorientert og
lærende organisasjon som tar i bruk
nye arbeidsmetoder.
• Vi har en organisasjon og en kultur
som fremmer samarbeid, produktivitet og effektivitet.
• Vi samarbeider nasjonalt og
internasjonalt for å løse oppgavene
bedre, og bidrar til at andre også
når sine mål.

D
 en regionale og lokale virksomheten ble
samlet i ett forvaltningsnivå. Antall regioner
ble redusert fra åtte til fem

A
 nsvaret for tilsyns- og regelverksutvikling ble lagt til tre fagavdelinger
på hovedkontoret - en for mat, en for
planter og dyr og en for fisk og sjømat.

V
 i startet prosjektet Fremtidens
arbeidsplass. Det skal legge til rette for
økt samhandling og kompetansedeling
gjennom mer areal- og kostnadseffektive kontorløsninger.

HALLGEIR HERIKSTAD

Regiondirektør Region Stor-Oslo

Regiondirektør Region Sør og Vest

”

Jeg er opptatt av vi
er en synlig og tydelig
samfunnsaktør i tilsynet og i offentligheten.
Det krever at vi har
god dialog med andre
aktører og er flinke til å
forklare hva vi gjør – og
hvorfor vi gjør det.

”

Effektiv og
moderne betyr også
å være mest mulig
enhetlig. Våre regionale fagrådgivere og
avdelingsvise ressurspersoner er viktige for
å sikre et effektivt og
moderne tilsyn som
likebehandler.

WENCHE AAMODT
FURUSETH

BJØRN RØTHE KNUDTSEN

HARRY PEDERSEN

Regiondirektør Region Midt

Regiondirektør Region Nord

F
 ellestjenester innen HR og økonomi styrkes ved at alt personell samles under felles
ledelse på HK.

 Vi brukte i enda større grad Skype og
video til møter, og vi reduserte antall
fysiske møter. I tillegg er det enklere å ha
møter på tvers av geografisk plassering.

Regiondirektør Region Øst

”

Vi i Region Øst bruker de fire strategiske
satsingene aktivt i
utviklingsarbeidet vårt.
Jeg opplever og ser at
strategien gir organisasjonen både energi
og retning.

”

Strategien er tydelig på hvordan vi skal
gjøre en best mulig jobb
for samfunnet. Vi skal
vi bruke tilgjengelige
data, sammenstille dem
og arbeide risikobasert.
Kort sagt arbeide effektivt og med effekt.

”

Strategien går rett
i kjernen av samfunnsoppdraget vårt og
målet om effektfulle
tilsyn. Vi skal bruke
ressursene fornuftig.
Det betyr bl.a. å ha god
kontakt og dialog med
de vi fører tilsyn med.

• Vi er synlige og tilgjengelige for virksomhetene, forbrukere og samfunnet for øvrig.
• Vi er tydelige på hva vi har ansvar for,
hva vi ikke har ansvar for og hvilke
plikter de vi fører tilsyn med har.
• Vi opptrer konsekvent, er tilgjengelig og bruker alltid klart språk.
EFFEKTIV OG MODERNE

Regiondirektørene svarer: Hva betyr Mattilsynets strategi for deg?

KARINA KAUPANG

Strategiske
satsingsområder

A
 ntall ledere ble redusert med 30 prosent.

Antall ledere reduseres

KUNNSKAPSBASERT

• Vi har god kunnskap om tilstanden og utviklingen på våre
ansvarsområder.
• Vi bruker kunnskapen fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet,
• Kunnskapsinstitusjoner og andre
miljøer.
• Våre prioriteringer og beslutninger
er basert på risiko- og konsekvensanalyser
ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS

• Arbeidsoppgavene er utfordrende
og har samfunnsmessig betydning.
• Ansatte utvikler og får brukt
kompetansen sin på en fleksibel og
effektiv måte.
• Lederne sikrer helhetlig og tydelig
styring. Lederne bidrar til utvikling
av et godt arbeidsmiljø og felles
kultur.
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DYREVELFERD

Dyrevelferdstall
2015
Mattilsynet har ikke mulighet til å
inspisere alle dyrehold ofte nok til å
oppdage alle brudd på regelverket.
Derfor er vi avhengige av at folk melder fra til oss når de oppdager at dyr
lider. Mange bruker bekymringsknappen «Varsle oss» på hjemmesiden vår.
I fjor mottok vi 8425 bekymringsmeldinger.
Her får du enkelte nøkkeltall fra
dyrevelferdstilsynet vårt på
landdyr i 2015
• Antall dyrehold: 90 678
• Antall tilsyn dyrehold: 9 898
• Antall dyrevelferdstilsyn: 9 317
•S
 aker uten brudd på
dyrevelferdsloven: 6 387
•S
 aker med brudd på
dyrevelferdsloven: 3 233
• Bekymringsmeldinger
dyrevelferd: 8 425
•A
 lvorlig vanskjøtsel: 57
• Vedtak om avliving: 60
• Overtredelsesgebyr: 34
•L
 øpende tvangsmulkt: 175

Hva skjer når Mattilsynet får en

BEKYMRINGSMELDING

BEKYMRINGS
MELDING?

Hvis noen bryter reglene for hold av dyr, skal Mattilsynet
reagere for å sikre at dyrene får det bedre, og reglene
blir fulgt i fremtiden. Hva kan egentlig Mattilsynet gjøre
og hvorfor tar det av og til så lang tid?
Reglene for hold av dyr står i Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) og i forskriftene som
hører til denne loven. Det er Stortinget som har
vedtatt loven og forskriftene.
Mattilsynets rolle er å få dyreholderen til å
følge reglene, slik at dyrene har det bra. Reglene
gir oss flere reaksjonsformer for å få til dette.
Reaksjonene skal tilpasses situasjonen og blir
gradvis strengere. Dersom vi kommer over dyr
som lider, gjør vi hastevedtak og gjennomfører
tiltak der og da.
Vi kan ikke kontrollere alle dyrehold hver
eneste dag. Derfor er vi også avhengige av tips.
Vi er også forpliktet til å ivareta rettssikkerheten til dyreeier. Alle våre vedtak må tåle
juridisk vurdering i ettertid. Lovverket begrenser
hvor detaljerte opplysninger vi kan gi ut i konkrete saker. I følge loven regnes ikke den som
varsler som part i saken, og derfor kan ikke varsleren få informasjon om saksbehandlingen. Det
gjør noen ganger at det er vanskelig å få fram
tydelig og god informasjon.

I de aller fleste dyrevelferdstilsynene vi gjennomfører er forholdene bra og ender ikke med
pålegg. Mindre avvik løses ofte ved at vi opplyser
dyreeier hva vedkommende må gjøre for å bedre
forholdene. Finner vi mer graverende forhold,
varsler vi og fatter vedtak som dyreeier må rette
seg etter. De fleste sakene løses etter et varsel
eller et vedtak.
Noen tilfeller varer over år, ofte fordi dyreeier
retter opp akkurat nok til å holde seg innenfor
regelverket, men så gjentar dette seg. En del av
disse sakene ender med at dyreeier må avvikle.
Flere av disse dyreeierne får ikke lenger lov til
å eie, passe på, avle på eller trene dyr. Forbudet
kan gjelde i en viss tid eller for all fremtid.
Dyrevelferdsloven bestemmer at dersom
dyret ikke kan leveres tilbake til eier, så kan
ikke Mattilsynet omplassere dyret uten eiers
samtykke. Dette kan føre til at friske dyr må
avlives. Dette har Mattilsynet imidlertid foreslått endret.

VARSLE OSS

www.mattilsynet.no

Tilsyn / oppfølging

Ingen avvik

Mindre alvorlige avvik

Store avvik

Alvorlig avvik

Påpekning av plikt

Varsel

Hastevedtak

Vedtak
Avliving

Rettet opp

Ikke rettet opp

I mange saker med
hastevedtak vil
Mattilsynet gjennomføre vedtaket selv.

Gjentagende brudd

Tvangsmulkt/0vertredelsesgebyr

• Politianmeldelser: 20
• Vedtak om aktivitetsforbud: 16
•A
 ntall avviklinger: 47

For komplett rapport, se:
mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/
dyrevelferd/tilsyn_med_dyrevelferd/

Sak avsluttes

Avvikling/aktivitetsforbud/domfellelse
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FRAMTIDSUTSIKTER

FRAMTIDSUTSIKTER OG UTVIKLINGSTREKK
Økt internasjonal matproduksjon og handel. Utviklingen i norsk sjømatnæring. Økte
krav og forventinger til at vi skal løse oppgavene våre mer effektivt. Dette er de tre
viktigste utviklingstrekkene som Mattilsynet må takle i årene som kommer.
Utviklingstrekk 1
ØKENDE INTERNASJONALISERING GJØR
VIRKSOMHETEN VÅR MER KOMPLEKS

uhygienisk. Kompleksiteten gjør det enda vanskeligere å avsløre svindel.
Smittestoffer kjenner ingen landegrenser.
Mer reising, spesielt med kjæledyr, øker faren
for å ta med smittestoffer som kan overføres
med mennesker eller dyr. Import og smugling av
kjæledyr er omfattende, og er allerede en risiko
for både dyre- og folkehelsen.

“
“

Råvarer og ingredienser
krysser landegrensene
mange ganger før de når
forbrukeren.

Vareutvalget i norske butikker øker. Større
etterspørsel, nye spisevaner og mer import
bidrar til at Ola og Kari Normann blir stadig mer
innlemmet i den internasjonale matvarehandelen. Det gir oss flere varer å velge mellom, og
det gir oss helsefordeler fordi vi blant annet har
bedre tilgang på grønnsaker og frukt.
På lasset følger mindre oversikt og økt
smitterisiko. Varekjedene blir mer komplekse.
Råvarer og ingredienser krysser landegrensene
mange ganger før de når forbrukeren. Tempoet
øker. Digitale løsninger bidrar til at mer foregår
via netthandel.
Hygienisk svikt eller forurensing som følge
av feil eller svindel rammer raskere og bredere.
Nedgang i verdensøkonomien presser fram enda
billigere matvarer og bidrar til at matkriminalitet er på frammarsj. Mat vi ikke vet opprinnelsen til er i seg selv en risiko. Den kan inneholde
smittestoffer, forurensing eller være håndtert

Denne økende kompleksiteten gjør Mattilsynets og næringenes risikovurderinger og
håndtering vanskeligere. Regelverket og tilsynsmetodene må stadig utvikles og tilpasses
den nye virkeligheten.

Utviklingstrekk 2
STORE UTFORDRINGER I SJØMAT
NÆRINGEN HINDRER ØNSKET VEKST
Sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle
i norsk økonomi. De politiske målene er at næringen skal vokse, særlig innen oppdrett. For at det
skal bli en realitet må utfordringene i produksjonen og markedstilgangen løses.
Veksten i oppdrettsnæringen har vært stor,

Norsk fisk er etterspurt i 143 land, og kravene
fra importlandene øker. Det er ikke lenger nok å
si at fisken er norsk. Særskilte dokumentasjon
og krav om å oppfylle importlandenes særskilte
regelverk blir mer vanlig. Det gjør at innpassen
til markedene blir mer sårbar.
På begge områdene spiller Mattilsynet en
sentral rolle. Vi skal både være en vaktbikkje og
tilrettelegger. Vi skal se til at fisken har det godt
og at mattryggheten blir ivaretatt. Samtidig skal
vi utvikle regelverket slik at det legger til rette
for å løse dagens produksjonsproblemer og for
at ønsket vekst kan oppnås. På markedssiden
er vi garantisten for at fisken er trygg å spise og
at kravene fra importlandene er oppfylt. Siden
produksjonen og eksporten av sjømat foregår
døgnet rundt alle ukas dager, må vi utvikle effektive attestsystemer som er tilpasset eksporten.

I et samfunn med økt konkurranse og større
krav om trygg og miljøvennlig produksjon, blir
det å levere trygg mat og produksjonsdyr som
har levd under gode forhold et stadig viktigere
konkurransefortrinn. En forutsetning for å lykkes er at produsenter og dyreeiere ivaretar sitt
ansvar. For Mattilsynet handler det blant annet
om å formidle regelverket og verdien av å følge
det, og føre tilsyn for å sikre at aktørene følger
reglene.

“
“

En forutsetning for å
lykkes er at produsenter og
dyreeiere ivaretar
sitt ansvar.

Utviklingstrekk 3
men har nå stoppet opp. Årsaken er lakselus og
problemer med fiskehelsen og fiskevelferden.
Næringen er i dag ikke rigget for og har ikke
virkemidlene som behøves for å ha full kontroll
med problemene og dermed for å kunne vokse.
Arbeidet med å utvikle løsninger er stort, men
med nye metoder følger også nye utfordringer
ikke minst knyttet til dyrevelferd. Nøkkelen til
og ansvaret for å finne løsninger ligger først og
fremst hos næringen. Skal den lykkes betinger
det at løsningene spiller på lag med biologien
og miljøet.

“
“

Kravene fra importlandene øker. Det er ikke
lenger nok å si at fisken
er norsk.

KRAVENE OG FORVENTNINGENE TIL
MATTILSYNET ØKER

Velferdsstaten er under press, og det er et behov
for å effektivisere offentlig sektor. Vi må løse
dagens og morgendagens oppgaver stadig
mer effektivt. I tillegg til å utnytte de digitale
mulighetene, må vi videreutvikle andre sider ved
virksomheten vår.

Markedsadgang
2015
Mattilsynets ansvar er å inngå avtaler
med land om betingelser for eksport
av norsk varer, behandle og utstede
eksportattester og garantere for at
varene er produsert etter regelverket
og avtaler.
I tillegg har Mattilsynet kontakt og
blir inspisert for å vise at eksport
vilkårene oppfylles og at kontroll
systemet vårt fungerer.
• Antall utstedte attester: 50 000
• Sjømatattester: 45 000

Våre forvaltningsområder krever i økende
grad tilpasset tilnærming. Vi må i fortsettelsen
differensiere innsatsen vår slik at vi benytter
mest mulig effektive virkemidler innenfor de
ulike områdene. Det forutsetter at vi vet hva
som virker best. Vi må styrke kunnskapen om
effekten av virkemidlene våre.
I de vel ti årene Mattilsynet har eksistert har
vi daglig levd med og løst nye behov og utfordringer. Det siste året har vi gjort store endringer.
Vi har innført en ny organisasjonsmodell som
er tilpasset de raske og langsiktige endringene
i inn- og utland. Vi tilfører ressurser til tilsyn og
veiledning for å bli mer synlige og tydelige overfor dem vi fører tilsyn med.
Mange av utfordringene vi møter berører
også andre etater nasjonalt og internasjonalt.
Vi har rustet oss for at vi fortsatt skal løse samfunnsoppdraget på en god måte, både alene og i
tett samarbeid med andre.

• Attester for landbaserte produkter:
5000
• Sjømateksport: 74,5 milliarder NOK
• Sjømateksport EU: 50 milliarder
(attestfri på grunn av EØS-avtalen)
• Sjømateksport utenfor EU: 24, 5
milliarder NOK
• Mengde eksportert totalt: 2,6
millioner tonn
• Antall land det eksporteres til: 143
Sjømateksporten er mer enn doblet
på 10 år.
Kilde: Norges sjømatråd
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ÅRSREGNSKAP
UTGIFTER OG INNTEKTER
Årsregnskapet er satt opp i
samsvar med krav i bestemmelser om økonomistyring
i staten og Finansdepartementets rundskriv R-115.

SPESIFIKASJONER

Tallene nedenfor viser utgifter og inntekter som er regnskapsført av Mattilsynet, uavhengig av hvilke kapitler og
poster de er ført på i statsregnskapet.

UTGIFTER RAPPORTERT TIL BEVILGNINGSREGNSKAPET

2015

2014

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

796 215 663

795 590 294

Offentlige refusjoner vedrørende lønn

-30 408 236

- 31 777 963

11 804 327

10 731 347

417 148 534

461 603 006

Utbetalinger til investeringer
Andre utbetalinger til drift
Utbetalinger av finansutgifter
Sum utbetalinger

26 175

27 550

1 194 786 463

1 236 174 234

(a) UTBETALINGER TIL LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

2015

2014

691 220 493

688 877 845

Arbeidsgiveravgift

82 147 797

81 809 022

Andre ytelser

12 298 255

13 605 187

Lønninger

Reguleringspremie kommunale / fylkeskommunale pensjonskasser
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

(b) ANDRE UTBETALINGER TIL DRIFT

2015

2014
90 440 080

Leie av maskiner, inventar og lignende

14 628 274

15 815 047

Mindre utstyrsanskaffelser

10 931 422

10 244 901

Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester

Innbetalinger fra gebyrer
Driftsinntekter
Innbetalinger av finansinntekter
Sum innbetalinger

2014

137 038 291

119 722 529

10 497 768

10 530 748

200 646

148 119

147 736 705

130 401 396

Andre tjenester [20%]

Mattilsynet dekker utgiftene til kjøp av forvaltningsstøtte fra kunnskapsstøtteinstitusjoner som ikke har egen bevilgning til dette i statsbudsjettet.
Mattilsynet dekker også deler av utgiftene som Debio har til å føre tilsyn
med økologisk produksjon og økologiske produkter. I 2015 var utgiftene til
forvaltningsstøtte og delfinansiering av Debio på 28,1 mill. kr.
Kjøp av IKT-tjenester er knyttet til utvikling av programvare og IKT-løsninger samt vedlikehold og drift av eksisterende løsninger. I 2015 var disse
utgiftene på 42,2 mill. kr.
Andre tjenestekjøp retter seg bl.a. mot bekjempelse av plantesykdommen
pærebrann, verdiprøving av plantesorter og biologisk utprøving. I tillegg
er det administrative tjenester som bl.a. er knyttet til organisasjons- og
ledelsesutvikling og rekruttering. I 2015 var disse utgiftene på til sammen
38,4 mill. kr.

IKT-tjenester 16 %]

Forvaltningsstøtte [15 %]

Analysetjenester [49 %]

35 983 964

657 138

23 450
42 383 150

Forvaltningsstøtte

28 097 114

29 991 812

Kjøp av analyse og veterinærtjenester

95 599 923

124 327 038

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne

37 746 648

31 093 237

Reiser og diett

33 465 778

31 163 928

Utlegg til viderefakturering

(c) INNBETALINGER FRA GEBYRER

Kjøp av tjenester fra eksterne / fordelt på tilsynsområder

1 107 469

30 698 577
31 304 061

Sum utbetalinger til drift

Utgifter ved kjøp av analysetjenester for verifisering av prøver som tas ut i
forbindelse med tilsyn, overvåking og kartlegging beløp seg til 95,6 mill. kr i
2015, tilsvarende 49 pst. av totale utgifter til tjenestekjøp fra eksterne.

1 152 210

Kjøp av tjenester til utvikling og løpende driftsoppgaver IKT

Øvrige driftsutgifter

KJØP AV TJENESTER

763 812 331

87 048 396

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.

2015

11 298 240

765 807 427

Utgifter lokaler

Reparasjon og vedlikehold bygninger og lokaler

INNTEKTER RAPPORTERT TIL BEVILGNINGSREGNSKAPET

10 549 118

843 064

0

44 975 929

49 028 931

417 148 534

461 603 006

2015

2014

Gebyr for særskilte ytelser

22 064 498

18 730 983

Gebyrer for tilsyn og kontroll

114 973 793

100 508 266

Avgifter planteforedlerrett
Sum innbetalinger fra gebyrer

0*

483 300

137 448 091

119 722 549

* Avgifter planteforedlerrett kr. 409 800,- er i 2015 rapportert under «Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten».

,
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STATISTIKK

SMILEFJES
En ny måte å presentere tilsynsresultater på
Fra 2016 kan gjester på 8000 kaféer og restauranter
over hele Norge raskt se hvordan hygienen på stedene
er. Resultatene av Mattilsyns inspeksjoner blir
tilgjengelig umiddelbart via Matportalen.no og plakat
på serveringsstedene.

SLIK BRUKER MATTILSYNET RESSURSENE
Totalt
Totalt
antall
antall
tilsyn
tilsyn
2015
2015

Grensekontroll
Grensekontroll
[7 048]
[7 048]

Tidsbruk,
Tidsbruk,
totalt
totalt
antall
antall
årsverk
årsverk
2015
2015
Biprodukter,
Biprodukter,
innsatsvarer
innsatsvarer
ogog
annet
annet
tilsyn
tilsyn
[783]
[783]

Støtte
Støtte
Mattilsynet
Mattilsynet
[222,6]
[222,6]

Utvikle
Utvikle
regelverk
regelverk
ogog
internasjonalt
internasjonalt
samarbeid
samarbeid
[42,9]
[42,9]

Import
Import
ogog
eksport
eksport
[4 532]
[4 532]
Drikkevann
Drikkevann
[1 446]
[1 446]
Dyr
Dyr
[28[28
080]
080]

Føre
Føre
tilsyn
tilsyn
[476,8]
[476,8]

Fisk
Fisk
[3 573]
[3 573]

Innhente
Innhente
kunnskap
kunnskap
ogog
analysere
analysere
tilstand
tilstand
[47,5]
[47,5]

Planter
Planter
[1 349]
[1 349]

Kommunisere
Kommunisere
ogog
veilede
veilede
[68,0]
[68,0]

Ny inndeling av tiltak under de enkelte prosessene gjør at vi ikke kan sammenligne med tidligere år.

RestaurantKaféen
SPISEGATEN 22
MATBY

UTGIFTER
Utgifter – totalt (1000 kr)

2013

2014

2015

1 211 232

1 208 896

1 158 546

Utvalgte utgifter fordelt på hovedprosess
Utvikle regelverk og internasjonalt samarbeid
Føre tilsyn
Kommunisere og veilede
Innhente kunnskap og analysere tilstand

6 929

7 311

8 323

146 126

134 301

16 678

UTVALGTE INDIKATORER
EØS-regelverk implementert i Norge innen frist

TOTALT ANTALL TILSYN

68 113

Fordelt på tilsynsområder:

11 004

4 323

Biprodukter

137 685

109 473

Innsatsvarer

Styre Mattilsynet

14 661

15 241

73 397

Støtte Mattilsynet

174 424

170 253

206 490

Lønn mv.

716 221

733 101

739 862

72 %
73 856

6 436

126
548

Primærproduksjon med landdyr

28 080

Herav også etter dyrevelferdsloven

13 402

Primærproduksjon med akvatiske dyr
Primærproduksjon med planter
Næringsmidler
Herav Slakteri, nedskjæring og produksjon av kjøtt
Herav Sjømat

• Innført 1. januar 2016, over hele landet.
• Det er mulig å oppnå tre ulike karakterer basert på funnene i inspeksjonen;
smilemunn, strekmunn eller sur munn.
Dette henges synlig for gjestene ved
inngangspartiet.

3 573
1 349
5 457
1 902
12 334

Herav Annet næringsmidler

1 609

Drikkevann

1 446

Import

4 006

Grensekontroll

7 048

Eksport

526

Annet tilsyn

109

ÅPNE DATA FRA SMILEFJES

Les mer om Mattilsynets åpne data på
https://data.norge.no/organisasjoner/
mattilsynet

21 302

Herav Servering og detaljist

• Smilefjestilsynet utføres etter samme
regelverk som tidligere tilsyn. Eneste
forskjell er at resultatene gjøres
tilgjengelig for publikum umiddelbart.
Serveringsstedene er pliktige til å henge
tilsynsresultatet synlig for publikum.

Data fra smilefjesordningen deles slik
at alle kan bruke dem i restaurantguider,
app’er eller kart. Såkalte «Åpne data» er
offentlig informasjon som er tilgjengelig i
maskinlesbare formater. Dette gjør at en
nettside eller app kan «koble seg på» disse
dataene og vise dem i ulike sammenhenger. Google og TripAdvisor bruker f. eks.
slike åpne data, og dersom de tar i bruk
Mattilsynets data i tilknytning til søk etter
restauranter, vil et langt større publikum
se resultatene fra smilefjestilsynet.

2015

Regelverksutvikling på mattilsynet.no – antall besøk

146 435

SYNLIG OG TYDELIG

• Hele rapporten fra tilsynet er tilgjengelig
på matportalen.no/smilefjes. Nettløsningen er tilpasset mobiltelefoner og
nettbrett.

Styre
Styre
MatMattilsynet
tilsynet
[245,8]
[245,8]

Næringsmidler
Næringsmidler
[21[21
302]
302]

Dette er Smilefjesordningen

Smilefjesordningen skal sikre forbrukerne trygg mat gjennom god hygiene på serveringssteder. Ordningen bidrar til det ved at Mattilsynet sikrer at regelverket følges av virksomhetene,
samt at gjestene får informasjon om Mattilsynets tilsyn på en rask, enkel og oversiktlig måte.
Den nasjonale ordningen er en ny måte for Mattilsynet å føre tilsyn på; mobile løsninger
som gjør at tilsynet avsluttes og formidles på stedet. Ordningen er et pilotprosjekt på et mer
effektivt tilsyn som det er aktuelt å overføre til andre tilsynsområder etterhvert.
Den bygger på lignende løsninger i blant annet Danmark og Storbritannia, i tillegg til
Mattilsynets eget pilotprosjekt i Midt-Norge.

