
Møtetidspunkt 8. september 2020 kl. 1900 – 2000. 

Møtested Breiseth og digitalt via Zoom. 

Møteleder President Erik A Dahl 

Antall m gjester og 
observatører 

19 deltakere (herav 2 obsevatører) til stede fysisk på Breiseth og 5 via 
Zoom. 

3. min President Erik A Dahl orienterte om at Lillehammer Rotary er invitert og 
vil være tilstede hos ordføreren i Lillehammer førstkommende torsdag, 
sammen med organisasjonen Bike for Peace. 

  

  

Hovedtema Mattilsynet - utfordringer og muligheter 

Foredragsholder Øivind Gaden 

Kort om foredraget Kristin Hille Valla presenterte kveldens foredragsholder, Øivind Gaden fra 
Mattilsynet. 
Øivind Gaden – noen hovedpunkter fra hans foredrag; 
Mattilsynet ble etablert i 2004, er en sammenslåing flere statlige tilsyn og 
89 kommunale næringsmiddeltilsyn. Etter rydding i ca. 20 forskjellige 
lover trådt én felles Matlov i kraft fra 1.1.2004. 
 
Mattilsynet er eid av 3 departementer; Landbruks- og 
matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet. Har 1250 årsverk, et årsbudsjett på 1,4 mrd. 
kroner og er organisert i 5 regioner med underliggende lokale avdelinger.  
Gaden poengterte at alt henger sammen med alt; Fra fjord og jord til 
bord. Samfunnsoppdraget er å sikre helsemessig trygg mat og trygt 
drikkevann, fremme god helse hos planter, dyr og fisk, fremme god 
dyrevelferd, fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele 
matproduksjonskjeden, ivareta miljøvennlig produksjon, samt ivareta 
hensynet til aktørene langs hele produksjonskjeden. 
 
Noen nøkkeltall for Mattilsynet i 2019; Hadde 64000 tilsyn, utstedte 
70000 attester og fikk 18554 bekymringsmeldinger, i hovedsak på 
dyrevelferd. 
 
Tilsynet har følgende 4 kjerneprosesser; Utvikle regelverk, føre tilsyn, 
innhente kunnskap og analysere tilstand, samt kommunisere og veilede. 
Tilsynet har følgende nasjonale satsningsområder i 2020; Fiskehelse, 
drikkevann, dyrevelferd svin, kvalitet – ned på antall fysiske tilsyn, mer 
veiledning samt Koronaerfaringer. 
 
I juni 2019 ba Stortinget regjeringen om å iverksette en uavhengig 
gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Dette resulterte i en 
tilstandsrapport fra konsulentfirmaet KPMG, som inneholder flere 
krevende funn, som Mattilsynet nå jobber med. 
Mattilsynet følger EU-regelverket, som følge av forpliktelser Norge har 
gjennom EØS-avtalen.  

Referent Jørgen Skaug 

Neste møte Tirsdag 15. september kl. 1900 på Breiseth 

Neste referent Per Arne Arstad 

 


