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Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en
konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring
(SOU 2015:15)
I betänkandet lämnar utredningen en rad förslag och rekommendationer som
syftar till att ge bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar
produktion av livsmedel. Statskontoret väljer att begränsa remissvaret till ett
par av förslagen.

Ett nationellt råd och samverkan mellan myndigheter
Utredningen föreslår att ett nationellt råd inrättas för att bidra till att
genomföra strategin. Rådet förväntas stärka samarbetet mellan berörda
aktörer. Utredningen föreslår även att regeringen uppdrar åt berörda
myndigheter att samverka och därigenom medverka till förbättrad
konkurrenskraft inom sektorn. Instruktioner och regleringsbrev ska ses över
i detta syfte.
Statskontoret saknar i betänkandet en analys av vad rådet närmare ska
samarbeta om. Det framgår heller inte vilka myndigheter som förväntas
samverka och vad de ska samverka om. Vi menar därför att det är svårt att
bedöma om inrättandet av ett råd och en översyn av instruktioner och
regleringsbrev är ändamålsenliga åtgärder för att ge bättre förutsättningar
för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel.
Statskontoret rekommenderar regeringen att noga överväga dels vad som
ska ingå i rådets uppdrag, dels vilka problem som en utökad
myndighetssamverkan syftar till att lösa.

Löpande analyser av marknadskoncentrationen i
livsmedelskedjan
Som en del i målsättningen att bättre ta tillvara marknadsmöjligheterna
inom livsmedelsproduktionen föreslår utredningen att Konkurrensverket får
i uppdrag att löpande analysera marknadskoncentrationen i
livsmedelskedjan.
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Statskontoret noterar att Konkurrensverket inte har liknande uppdrag på
andra områden. Vi bedömer därför att förslaget kan leda till en avvikelse
från rådande ansvarsfördelning. Det framstår som mer lämpligt att lägga
uppdraget på exempelvis Statens Jordbruksverk eller Livsmedelsverket.
Myndigheternas kunskap inom jordbruks- respektive livsmedelsområdet kan
då utnyttjas för att analysera marknadskoncentrationen. Sådana analyser av
marknaden kan även vara till nytta när myndigheterna genomför sina övriga
uppgifter.

Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. T.f. utredningschef Annika Gustafsson samt utredare Johan Lantto, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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