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Styret for miljø- og landbruksforvaltningen i MNR
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20.04.06

Hsring - forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om
veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Vedlegg:
1 Høringsbrev datert 15.02.06

Saksopplysninger
Landbruks- og matdepartementet har sendt ut høringsforslag til endringer i lov av 15. juni
2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Bakgrunnen for forslaget om
endringer i loven er en planlagt etablering av kommunalt ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell, samt at kommunene skal overføres ansvaret for
klinisk veterinærvakt. Hovedargumentet for endringene er at bestemmelser som angår
tilgjengelighet av tjenester for brukerne bør forvaltes så nær brukerne som mulig.
Etter loven er det i dag Staten som har det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende
dyrehelsetjeneste. Departementet ønsker at kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang
på tjenester fra dyrehelsepersonell fra 2007. Staten har etter dagens lovverk ansvaret for å
organisere og finansiere den klinisk veterinærvakt på kveld, natt og i helger og høytider. Det
foreslås at denne lovbestemmelsen tas bort, slik at det ikke lenger blir mulig å pålegge
vaktplikt. Kommunene vil dermed stå fritt i å vurdere om det er nødvendig med en
vaktordning, og om de ønsker å tilby veterinærene godtgjørelse for å delta i en eventuell
vaktordning.
De økonomiske konsekvensene av den forslåtte ordningen vil variere fra kommune til
kommune. Dyrehelsepersonell (veterinærene) yter i hovedsak sine tjenester til brukerne som
selvstendige næringsdrivende, og betalingen for tjenestene er et forhold mellom partene. For
å utjevne kostnadene mellom de ulike brukerne, er det over jordbruksavtalen etablert en
tilskuddsordning for reiseutgifter/skyssgodtgjørelse. I tillegg har en del mindre sentralt
beliggende kommuner gått inn med midler for å sikre veterinærtilbudet i sin kommune.
Kommunale tilskudd utgjør i dag samlet mellom 5 og 10 millioner kroner på landsbasis. I
2006 er det på statsbudsjettet budsjettert med 80 millioner kroner til de ulike vaktordningene.
Departementet anser at det er nødvendig med en moderat økning for å få en tilfredsstillende/forsvarlig ordning for klinisk veterinærvakt for hele landet.

Regjeringen har ambisjoner om at alle nye oppgaver som pålegges kommunene skal være
fullfinansiert. Det tas sikte på at midlene som stilles til disposisjon for kommunene knyttet til
ansvaret for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og kliniske veterinærvakt, skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.
Vurdering
Den foreslåtte lovendringen inneholder uklare definisjoner som kan føre til et svært
varierende tilbud på veterinærtjenester i de ulike deler av landet. Forslaget sier at
"Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell" uten
at det er noen definisjon på hva som kan reknes som "tilfredsstillende". Kommunene har liten
kompetanse til å vurdere dette spørsmålet. Ansvaret for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell bør derfor ligge til Mattilsynet, som innehar den nødvendige kompetansen på dette
området.
Erfaringer fra de siste forhandlingene om organisering av vaktordning godtgjørelse for dette,
viser at dette er krevende og krever kompetanse langt ut over det kommunene besitter. Det er
lite sannsynlig at lokale forhandlinger om disse spørsmålene vil gi en tilfredsstillende
vaktordning til en fornuftig kostnad.
Ut fra tidligere erfaring med overføring av oppgaver fra Staten til kommunene, kan tilliten til
at oppgavene for all framtid er fullfinansiert være noe svekket.
På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at Staten fortsatt bør han ansvaret for
tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell og klinisk veterinærvakt for hele landet.
Landbrukssjefens forslag til vedtak:
Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal mener at Staten fortsatt er den rette
instans til å ha ansvaret for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell og ansvar for
klinisk veterinærvakt.
Dersom den foreslåtte lovendringen likevel blir vedtatt, forutsettes det at falgende forhold er
på plass før kommunene overtar an svaret:
1. Kommunene må få full økonomisk kompensasjon, og midlene må være øremerket
slik at det opprettholdes et tilfredsstillende tilbud over tid.
2. Det må foreligge klare kriterier på hva som kan betegnes som "tilfredsstillende
tilgang på dyrehelsepersonell".
3. Organisering av den kliniske veterinærvakta må være lovregulert.
Behandling i Styret for milja- og landbruksforvaltningen i MNR - 20.04.2006:
Behandlet.
Joar Kolbjørn Reppen foreslo at siste del av forslaget til vedtak strykes.
Jostein Hildrum foreslo at første del av forslaget til vedtak forandres til: "Miljo- og
landbruksforvaltningen i Midtre Namdal mener at staten helt klart er den rette instans til å ha
ansvaret for tilfredsstillende tilgang til dyrehelsepersonell og ansvar for klinisk
veterinærvakt".
Det foreslås at andre del av forslaget til vedtak beholdes uendret.

Vedtak i Styret for milje- og landbruksforvaltningen i MNR - 20.04.2006:
Landbrukssjefens forslag til vedtak med Jostein Hildrum's forslag til endringer av første del
av forslag til vedtak, ble enstemmig vedtatt.
Milje- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal mener at staten helt klart er den
rette instans til å ha ansvaret for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell og
ansvar for klinisk veterinærvakt.
Dersom den foreslåtte lovendringen likevel blir vedtatt, forutsettes det at felgende
forhold er på plass far kommunene overtar an svaret:
1. Kommunene må få full skonomisk kompensasjon, og midlene må være
sremerket slik at det opprettholdes et tilfredsstillende tilbud over tid.
2. Det må foreligge klare kriterier på hva som kan betegnes som
"tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell".
3. Organisering av den kliniske veterinærvakta må være lovregulert.

JoMagnus Saugen
Landbrukssjef
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