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Klinisk veterinaewakt - vaktomrPder og bemanning i vaktomridene 

Vi viser ti1 brev fra Norsk Bonde- og Smgbrukarlag av 27. januar 2005. 

Forskriftsutkastet som er sendt p& hering, tar utgangspunkt i den skissen ti1 losning som ble 
fiemsatt i sluttfasen av forhandlingene rned Den norske veterinaerforening (DNV). 

Da vi ble enige rned DNV om et forhandlingsgrunnlag 10.1.05, var det s v ~ r t  viktig for DNV 
at forhandlingene mgtte vaere sluttfert innen 24.1.05. Dette har begrenset omfanget av 
forarbeide n5r det @elder forslaget om vaktbemanning. 

Mattilsynet er rned utgangspunkt forskriftsforslaget som er sendt pii hering, anmodet om & 
komme rned konkret forslag ti1 hvordan de 16 1 vaktomriidene kan betjenes p i  en forsvarlig 
miite rned 98 veterinzrer pB vakt om nettene og kvelder i helgene, d.v.s. redusert bemanning i 
perioder av degnet. Mattilsynet har fatt frist ti123.2. rned ti komme rned dette forslaget. 

Felgende forhold skal vektlegges i Mattilsynets gjennomgang: 
- kommunikasj onsmuligheter 
- reiseavstanderheisetider for vaktoppdrag. 

Dersom forhandlingene med DNV skulle bli gjenopptatt, vil vi vrere &me bl. a. for ii justere 
antall vaktomriider og bemanning i vaktomrgdene. Likes& kan tidspunktet for n6.r de dike 
vaktperiodene starter og avsluttes draftes og evt. justeres. Dette er DNV kjent med. Losninger 
mii imidlertid finnes innenfor en samlet okonomisk ramme rned heliirsvirkning pA maksimalt 
69,8 mill. kr (+ 23 % siden 2004). 
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Tilsvarende vil vi p& gmnnlag av hm-ingsinstansenes innspill vzre iipne for justeringer innen 
den samlede kostlnadsrammen. 
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