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Mattilsynet 

NTL er glad for at regjeringen har fjernet ABE-kuttene og med dette viser vilje til å ta 

politisk ansvar for samsvar mellom oppgaver og ressurser. De mangeårige budsjettkuttene 

under den foregående regjeringen har svekket Mattilsynets evne til å gjennomføre 

samfunnsoppdraget på en forsvarlig måte. Budsjettet for 2023 bør derfor styrkes utover 

lønn- og prisvekst og man må starte styrkingen som er varslet i Hurdalserklæringen. 

Regjeringens uttalelser om at de vil satse på beredskap finner vi ikke igjen i det foreslåtte 

budsjettet til Mattilsynet 

  

Mattilsynet har vært gjennom drastiske budsjettkutt de siste årene, og totalt sett er det tale 

om en svekkelse også av budsjettet for 2023.  Kuttene over flere år har ført til en kritisk lav 

grunnbemanning  

 

For Mattilsynet vil det foreslåtte budsjettkuttet på endring av jobbreisevaner og 

omfordelingsbidrag samt reduserte leiekostnader vil til sammen gi et redusert budsjettkutt 

på 5,7 millioner for 2023. På samme måte som ABE-kuttene vil denne typen flate kutt gå ut 

over tilsynsaktivitet med negative følger for mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd og 

svekke Norges regelverkspåvirkning overfor EU.   

   

NTL i Mattilsynet er særlig bekymret for beredskapen, og at manglende personalressurser 

gjør det krevende å håndtere hendelser som, fugleinfluensa, Newcastle disease, 

atomberedskap og CWD.  

 

Som følge av dette ber NTL ber komiteen innstille på at driftsbudsjettet styrkes for neste 

budsjettår.  

 
Forskning og innovasjon 

De teknisk-industrielle instituttene får en økning i basisbevilgningene på 10 millioner 

kroner, men justert for prisstigning er det ikke tale om noen reell økning. De teknisk-

industrielle instituttene har blant instituttene for øvrig den laveste andelen grunnbevilgning. 

For at denne delen av forskningen skal være konkurransedyktig også i fremtiden mener vi 

grunnbevilgningen må økes mer, spesielt med tanke på instituttenes rolle i det grønne skiftet 

og overgangen til et bærekraftig samfunn. 

 

Vi er glade for at regjeringen ser nødvendigheten av å øke grunnbevilgningen til 

primærnæringsinstituttene, men mener at den burde vært økt mer enn de 3,5 millioner fra 

2022 som er oppsatt i statsbudsjettet. Justert for prisstigning utgjør heller ikke dette en reell 

økning. 

 

NTL mener at det burde vært satt av mer midler til å følge opp havbruksstrategien - et hav 

av muligheter. 

 

Sentralt i oppfølgingen av forskning på havet og havbruksnæringene står realiseringen av 



 

 

Ocean Space Senter på Tyholt i Trondheim.  Vi er glade for å se at regjeringen setter av 

midler til realisering av prosjektet.   

 
Brønnøysundregistrene 

Utviklingen av register over reelle rettighetshavere er et avgjørende virkemiddel for å 

forebygge og avdekke grov kriminalitet og hvitvasking. Budsjettforslaget fjerner 

finansieringen av utviklingskostnadene, det er dermed stor risiko for at registeret kun gir økt 

rapporteringsbyrde og ikke blir et effektivt redskap mot økonomisk kriminalitet. NTL ber 

om at komiteen innstiller på å øke budsjettrammen slik at man kan finansiere et fullgodt 

register over reelle rettighetshavere i tråd med tidligere stortingsvedtak. Det er avgjørende at 

finansieringen skjer gjennom øremerkede midler.  

 
  
Fiskeridirektoratet 

Direktoratet har vært igjennom omstilling og har mistet ansatte på som følge av dette og kutt i 

bevilgningene de siste årene. NTL er bekymret for at det nåværende kontrollnivået ikke har 

tilstrekkelig avskrekkende effekt da oppdagelsesrisikoen er minimal. I foregående år har under 

én prosent av antall landinger blitt kontrollert. Budsjettet bør styrkes i tråd med 

Hurdalserklæringen som har varslet forbedret fiskerikontroll, herunder mer kontroll ved landing. 

 


