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Saksbehandler
Gunnar Gode
Tlf 70 16 20 09

Dato:
20.04.2006

Vider til Deres skriv av 15. februar 2006 ang. forslag til endring av lov av 15. juni 2001 nr. 75
om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Ålesund formannskap behandlet saken i møte den 18. april 2006 (sak 72/06) der det ble fattet
følgende enstemmige vedtak (sitat) :

"I forbindelse med høring av forslag til endring av lov av 15. juni 2001 nr. 75 om
veterinærer og annet dyrehelsepersonell vedtar Ålesund formannskap følgende
uttalelse:
Ålesund kommune vil ikke anbefale Landbruks- og matdepartementets forslag om
endringer i lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Dagens ordning med
statlig ansvar for veterinærtjenesten bør videreføres.
I dag er veterinærtjenestene en statlig oppgave som forvaltes av Mattilsynet. Etter
at det i februar 2006 ble inngått en avtale om klinisk veterinærvakt, så synes dagens
ordning å fungere tilfredsstillende.

For å sikre effektiv ordning med tilsyn og kontroll av smittsomme dyresykdommer,
så vil det være hensiktsmessig også i framtiden å knytte dette til en landsdekkende
organisasjon som Mattilsynet.
For kommunene så vil en overføring av organisering og administrasjon av
veterinærtjenestene medføre et betydelig ekstra arbeid, et arbeid som kommunene
ikke uten videre har kompetanse for å kunne utføre tilfredsstillende.
De økonomiske forholdene ved en overføring av veterinærtjeneste fra staten til
kommunene er ikke utredet. Erfaringen fra tilsvarende overføringer av statlige
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oppgaver til kommunene er ikke ubetinget positive. Til tross for at staten lover full
okonomisk kompensasjon til kommunene så viser erfaringen at dette ikke alltid
følges opp i praksis."
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