Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra EL om Fødevarestyrelsens lukning af laboratorium i Lystrup
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Enhedslisten har fremsendt en 10-dages forespørgsel med følgende spørgsmål:
•

•

Det virker besynderligt, at alternativer til lukningen og afviklingen af
laboratoriet i Lystrup tilsyneladende ikke er blevet afsøgt. Derfor vil
enhedslisten gerne vide, om det overhovedet er blevet undersøgt,
om der er billigere alternative placeringsmuligheder for Fødevarestyrelsens laboratorium i kommunen eller andre steder i Østjylland?
Man kunne helt sikkert i Østjylland have fundet billigere lokaler end
lokalerne i Lystrup. En sådan flytning ville i højere grad kunne sikre
at medarbejderne ville fortsætte, så viden og østjyske arbejdspladser ikke går tabt. Hvad er der gjort fra rådmand og business region
Aarhus’ side?
Fødevarer produceres i højere grad i Jylland end på Sjælland. Derfor virker det uhensigtsmæssigt at flytte hele fødevarekontrollen til
Ringsted. Har borgmesteren eller rådmanden været i kontakt med
Ministeren for at sikre arbejdspladserne i Østjylland?

Svar:
Den danske fødevareklynge Danish Food Cluster har base i Aarhus. Fødevareklyngen er verdens tredjestørste og er førende inden for fødevareinnovation i Europa. Og i Business Region Aarhus er klyngen videns-, produktions- og kompetencemæssigt stærkt forankret i de mange virksomheder,
forsknings- og udviklingsinstitutioner samt de uddannelser, der er rettet mod
landbrugs- og fødevaresektoren. Til illustration produceres mere end 33 procent af den samlede danske eksport på fødevareområdet i Business Region
Aarhus.
Derudover ligger Agro Food Park i Skejby med over 75 virksomheder samt
videns-institutioner og startups, der repræsenterer over 1.000 højtspecialiserede medarbejdere inden for landbrug- og fødevareinnovation.
Derfor har Business Region Aarhus med involverede politikere og sekretariat
overfor folketingspolitikere, ministre og andre beslutningstagere i forbindelse
med udflytningsprocesserne om statslige arbejdspladser med Bedre Balance I fra efteråret 2015 eller Bedre Balance II fra primo 2018 argumenteret
for, at Fødevarestyrelsen med fordel kunne placeres i Østjylland.
Beslutningen om at lukke ned for fødevarestyrelsens aktiviteter er ikke en
del af Bedre Balance I fra efteråret 2015 eller Bedre Balance II fra primo
2018. Hverken rådmand, borgmester eller Business Region Aarhus har haft
information om eller kontakt med ministeren eller styrelsen forud for flytningen og samlingen af laboratoriet – herunder heller ikke om undersøgelser af
placering, lejeniveauer mv.
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Fødevarestyrelsen har fortsat aktiviteter inden for den lokale fødevarekontrol, fødevarerejseholdet og kødkontrolsekretariatet samt nogle administrative funktioner i Aarhus. Det er samlet 75-80 medarbejdere, som lokaliseres
sammen med Styrelsen for Patientklager på Olof Palmes Allé, hvor de
blandt andet deler mødefaciliteter. Dertil har Fødevarestyrelsen også en
grænsekontrol på Aarhus Havn.
Til forholdene om laboratoriets placering i forhold til fødevareproduktion henvises til behandlingen i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.
I forbindelse med udflytning af de statslige arbejdspladser er følgende enheder med arbejdspladser placeret i Aarhus jf. Bedre Balance I og II:
• Styrelsen for Patientklager
• Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed
• Dele af Toldstyrelsen og Skattestyrelsen
• Innovationsfonden
• Dele af Idrættens Analyseinstitut
• Dele af GEUS
• Forsvarets sundhedstjeneste, Forsyning, Depot og Distribution samt
Hovedværksteder
Der er pr. juni 2018 (seneste opgjorte) 16.634 statslige arbejdspladser i Aarhus. Der kommer nye tal medio december.
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