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HQIRING:FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 OM VETERINÆRER
OG ANNET DYREHELSEPERSONELL
De underrettes om at det er fattet fslgende vedtak:
Karlssy kommune tar forslaget til endring av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
til etterretning

Med vennlig hilsen
Karlsøy kommune

fagleder landbruk

Kopi til:

Postadresse:

Besøksadresse:

9130 HANSNES

HANSNES

Telefon:
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77 74 60 08
77 74 60 01

Sak 0034/06
HØRING: FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 OM
VETERINÆRER
Saksbehandler :
Arkivsaksnr.:

OG ANNET DYREHELSEPERSONELL
Robert Robertsen
06/00230

Saksnr .: Utvalg
0034/06
Formannskapet

Arkiv: V5

Møtedato
05.04.2006

Rådmannens innstilling:
Karlsøy kommune tar forslaget til endring av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
til etterretning

Saksutredning:
Landbruks- og matdepartementet har oversendt på høring forslag til endring av lov 15. juni
2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
I forslaget er det lagt opp til at lovens formål i § 1 annet ledd er opphevet og erstattet med ny
§3a.
Forskjellen er at det i lovens § 1 annet ledd står det: Staten har det overordnede ansvaret for
å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste . Dette er nå foreslått opphevet og erstattet med
ny § 3 a:
Kommunene skal sØrge for tilfredsstilende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.
Paragraf 26 som angår klinisk vakt er også opphevet og erstattet med pgf. 3 a.
Årsaken til endringen er behovet for etablering av kommunalt ansvar for å sørge for
tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell og samtidig blir det kommunene som får ansvar
for klinisk veterinærvakt.
Bakgrunn:
Karlsøy kommune har i dag felles veterinærordning med Tromsø kommune.
Dyrevernsnemnda er også felles med Tromsø (politisk valgt). Veterinærene er organisert inn
under Mattilsynet,

regionkontoret

for Troms og Finnmark

i Kautokeino

Vedlegg: HØring av forslag til endring av lov av 15. juni 2001 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell.
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