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Hsringsuttalelse vedrsrende Utkast ti1 ny forskrift om veterinaervakt
PB bakgrunn av den pBg5ende konflikten mellom Den norske veterinaerforening og
Landbruks- og Matdepartementet, stiller Norsk Kennel Klub seg undrende ti1 at det er sendt
ut haringsutkast ti1 ny forskrift om veterinaervakt som er basert pB takster fastsatt i forskriften
og som kun kan justeres i triid med Stortingets budsjettvedtak. Dette fratar yrkesorganisasjonen muligheten ti1 ii forhandle om takster. Dette stemmer diirlig overens med Ot-prp. nr 52,
hvor departementet la ti1 grum at det skulle legges opp ti1 en forsvarlig, frivillig vakt
gjennom forhandlinger mellom departementet og yrkesorganisasjonene.
Vi har vanskelig for 5 se at det nye forslaget ti1 forskrift vil kunne lase dagens fastlgste situasjon. Sii lenge det ikke er kommet ti1 en overenskomst med DNV, vil vi tro at det vil bli vanskelig B fii tilstrekkelig antall veterinaerer ti1 Q delta i frivillige i vaktordningen (§ 3).
Vi finner det betenkelig at forskrifien angir at det taes sikte pii at minst 98 av i alt 161 vaktomrgder skal vaere bemannet ti1 enhver tid. Slik vi forstiir det, vil dette gj0re det svmt
vanskelig i store deler av landet B f"a kvalifisert veterinmhjelp utenom ordinaer arbeidstid, noe
som kan piifrare dyr unradig lidelse.
Gjennom avgift pglagt hunde- og kattef6r gis det tilskudd ti1 veterinaer spesialvakt for smiidyr.
Ettersom denne spesialvakten folgelig finansieres av hunde- og katteeiere, tar vi det som en
selvfalge at midler fra f6ravgiften ikke brukes ti1 5 finansiere veterinrervakt sorn omfattes av
forskrifien.
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