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H0RING - AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15 JUNI 2001 NR 75 
OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL 

Dokumenter vedlagt: 
Høringsforslag til endring av Lov av 15.juni2001 nr 75 om veterinærtjenesten. 

Bakgrunn: 
Svekket økonomisk grunnlag for selvstendige næringsdrivende veterinærer er gjennom flere år 
blitt svekket i deler av Norge Det e r flere årsaker til det som det fremgår av herringsnotatet. I 
motsetning til vår kommune har de fleste andre kommuner avviklet de økonomiske s tme 
ordninger som har eksistert. 

Landbruksdepartementet satte derfor i mars 2004 ned et eget utvalg som skulle se på hvordan 
man med offentlige virkemidler best kunne bidra til å sikre tilgang på kliniske 
veterinærtjenester over hele landet. Utvalget konkluderte med at dette best løses ved å gi 
kommunene ansvar for at det finnes en tilfredsstillende veterinærdekning. De mener også at 
kommunen må overta ansvaret fra staten for den kliniske veterinærvakt ordningen 
Pr i dag har staten ansvaret for å organisere og finansiere klinisk veterinærvakt påkveld, natt 
og i helger og høytider. Vi har jo friskt i minne departementets forsøk på rasjonalisering av 
eksisterende ordning, og den motstand og aksjoner det medfsrte. 

Nå fremmes det derfor forslag til endringer av dyrehelsepersonellloven slik at kommunene Gr 
ansvaret for tilfresstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder også ansvaret 
for klinisk vakttjeneste. For å kunne pålegge kommunen aetre ansvaret foreslås det endinger i 
lovens 5 1, en ny 5 3.a samt at 26 oppheves. 

Vurdering: 
Saksbehandler vil foreslå følgende uttalelse fra kommunen: 

Tydal kommune er enig i at fremtidig tilfredsstillende dekning av dyrehelsepersonell i 
distriktet, best ivaretas av den enkelte kommune. Dette gjelder både det daglige tilbudet samt 
en tilfredsstillende vakttjeneste. Når dette er et kommunalt ansvar, vil en lettere kunne finne 
ferm til interkommunale samarbeidsløsninger både når det gjelder dagtilbudet og 
vaktordninger. 
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I mange distrikter inklusiv vår kommune vil en tilfredsstillende veterinærtjeneste måtte kreve 
tilskudd fra kommunen for fremtiden også, og tilskuddet vil måtte øke når vaktordningen også 
skal inkluderes. 

Det er derfor ikke tilstrekkelig å bare overføre ansvaret og oppgavene fra staten til 
kommunene. Det avgjørende for å Ei ordningen til å fungere, er at det følger med tilstrekkelige 
økonomiske midler til å kunne organisere en tilfredsstillende veterinærordning. 

Behovet for slike økonomiske virkemidler, vil være størst i de kommuner hvor det 
kommersielle grunnlaget er minst. Tydal kommune er en slik kommune med et samlet 
innbyggertall på ca 900 og stor avstand til nabokommuner som det er naturlig å samarbeide 
med. For å sikre at vi har en veterinær stasjonert i kommunen, bidrar vi allerede i dag med et 
økonomisk driftstilskudd. Med stadig mindre økonomiske rammer, vil vi ikke makte dette i 
fremtiden uten å få midler fra staten for å organisere en tilfredsstillende veterinærtjeneste. 

RADMANNENS INNSTILLING: 

Tydal kommune avgir uttalelse til endringene i dyrehelsepersonellloven som skissert i 
saksfremlegget 

BEHANDLING I FORMANNSKAPET: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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