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Efni: Umsögn Matvælastofnunar (MAST) vegna frumvarps tíl laga um flutning á stjórnsýslu-
verkefnum á sviði lax- og silungsveiði til Fiskistofu. Þskj. 832 -  531. mál.

Vísað er til erindis sjávarútvegs- og landbúnaðamefiidar Alþingis dags. 23. apríl 2008 þar sem 
óskað er eftir umsögn Matvælastofiiunar (MAST) um Þskj. 832 - 531. mál. MAST gerir 
eftirfarandi athugasemdir við framkomið frumvarp.

MAST telur að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu á stjómsýsluverkefiium á sviði 
lax- og silungsveiðilaga séu eðlilegar og taki mið af því hver helstu verkefiii MAST eigi að vera 
sem stjómsýslu- og eftirlitsstofiiunar á sviði dýraheilbrigðis, matvælaöryggis og 
neytendavemdar. Megin þungi í starfsemi MAST tengist matvælum, plöntum, fóðri, áburði 
sáðvöru og lifandi búfénaði. Þá sinna starfsmenn stofiiunarinnar einnig verkefiium vegna 
dýralæknaþjónustu. Matvælastofiiunin fellst á að þau verkefiii sem verið er að flytja frá 
stofiiuninni eigi meiri samhljóm með verkefiium Fiskistofu og telur að þessi verkefiii eigi betur 
heima þar en hjá Matvælastofnun, eins og lýst er í athugasemdum með frumvarpinu.

Stofriunin telur þó rétt að víkja að 14. gr. frumvarpsins, en þar er lagt til að stofhað verði með 
lögum sérstakt svið innan Fiskstofu sem skal heita “veiðimálasvið” og skal Fiskistofustjóri ráða 
sviðsstjóra til að stýra þessu sviði og skal hann skv. frumvarpinu bera starfsheitið 
“veiðimálastjóri”. Þessu sviði er ætlað að sinna verkefiium er tilheyra stjómsýslu veiðimála skv. 
lögum um lax- og silungsveiði, lögum um fiskrækt og öðrum lögum sem varða starfsemi 
sviðsins. í greinargerð með ákvæðinu er vísað til þess að fordæmi sé fyrir svipaðri tilhögun og 
lagt er til í frumvarpinu, þ.e. að í lögum nr. 80/2005 sé mælt fyrir um starfeheitið yfirdýralæknir, 
sem skuli vera sviðsstjóri yfir einu af fagsviðum MAST.

MAST vill að gefiiu þessu tilefiii geta þess að lagabálkar þessara stofiiana eru með ólíkum hætti 
og forsendur ekki þær sömu. Eru ákvæði laga um MAST ítarleg varðandi uppbyggingu á innra 
starfi og einnig varðandi skyldur stofiiunarinnar. Þá ber að líta til þess að starfsheitið 
yfírdýralæknir er að fínna víða í löggjöf og hefur yfírdýralæknir veigamiklu hlutverki að gegna 
s.s. við innflutning lifandi dýra. Þannig er stjómsýsluvald í ákveðnum tilvikum falið honum, en 
ekki MAST. Þá ber einnig að líta til þess að starfeheitið yfirdýralæknir (Chief Veterinary 
Officer) hefiir víðtæka skírskotun innan Evrópusambandsins og í alþjóðlegu starfi á sviði 
dýraheilbrigðis.

MAST telur að það eigi fyrst og fremst að vera í verkahring stofiianna sjálfra að ákveða innra 
stjómskipulag þeirra og að það eigi að geta tekið breytingum án þess að fara þurfi með slík mál 
fýrir Alþingi. Það sama á að gilda um ráðningu sviðsstjóra, en hún ætti að vera í höndum 
forstöðumanns viðkomandi stofiiunar og starfeheiti ætti að ákvarða með svipuðum hætti. Því 
ætti ekki að festa starfsheitið “veiðimálastjóri” með þessum lögum, þó það starfsheiti kunni að 
hafa skírskotun til eldri löggjafar, eins og getið er í athugasemdum með frumvarpinu. MAST 
telur að almennt beri að varast að setja innra starfi stofiiana takmarkanir eins og gert er í þessu 
ákvæði. Eðlilegra er að stofhunin komi með tillögur og ráðherra geti í samræmi við núverandi 
lög sett reglugerð um skipulag og starfeemi Fiskistofii eða staðfest skipulag hennar með öðrum 
hætti. Slíkt er í samræmi við þróun opinberrar stjómsýslu og veitir meiri sveigjanleika til að 
skipa hlutum í samræmi við þarfir ríkisins og viðskiptavina stofiiunarinnar.
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MAST er því þeirrar skoðunar að sú leið sem valin er i frumvarpinu, þ.e. að binda skipulagið i 
lög, komi í veg fyrir nauðsynlegan sveigjanleika í opinberri stjómsýslu og taki um leið ekki mið 
afnúgildandi stjómskipulagi Fiskistofii.

Að lokum vill MAST koma með ábendingu vegna þess sem fram kemur í umsögn fjármála- 
ráðuneytisins í fylgiskjali með frumvarpinu og sem gæti varðað flutning fjárheimilda frá MAST 
til Fiskistofu vegna þessa frumvarpsins. Þar kemur fram að þegar Landbúnaðarstofiiun hóf störf 
árið 2006 og Embætti veiðimálastjóra sameinaðist í henni ásamt annarri starfeemi, hafí 26,6 
mkr. verið fluttar á ^árlögum frá Embætti veiðimálastjóra til Landbúnaðarstofiiunar. MAST 
hefur hins vegar lagt fram ítarlega ko stnaðargreiningu sem sýnir að raunkostnaður við rekstur 
þessara verkefiia á árinu 2007 er tæpar 21,1 mkr. Sýnir sú niðurstaða þá hagræðingu og 
hagkvæmni sem hægt er að ná í rekstri þegar stjómsýslu- og eftirlitsverkefni sem þessi eru 
sameinuð öðrum verkefiium í stærri stofiiun. Þetta er því sá rekstrarkostnaður sem miða skal við 
þegar kemur að flutningi Qárheimilda milli stofiiana ef frumvarpið verður samþykkt frá Alþingi.

Að öðru leyti gerir Matvælastofiiun ekki athugasemdir við ákvæði frumvarpsins.
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