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HORING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15.JUNI 2001 NR 75 OM 
VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL 

Inderøy kommune har sett på forslaget til endring i ovennevnte lov og vil kommem med følgende 
uttalelse til forslaget: 

En god nok veterinærtjeneste, slik at dyrehelse blir ivaretatt og dyr ikke trenger å lide unødig, er det 
overordnede målet. Tilstrekkelig god veterinærtjeneste er også viktig i næringssammenheng i et 
distrikt som har en stor husdyrtetthet, og der husdyrholdet betyr svært mye for de samlede inntektene i 
landbruket og næringsmiddelindustrien. Høy beredskap mot smittsomme dyresykdommer og 
dyrevernarbeid er også viktige faglige hensyn som må sikres. 

Prinsippet med å løse oppgaver så nært mulig tjenestemottaker er vel akseptert og mye brukt i 
koinmuiial virksomhet, men i dette tilfelle mener vi at en slik løsning ikke er den beste. Å eventuelt 
etablere iiiterkommu~~ale samarbeidskonstellasjoner for å lose slike oppgaver synes å være unodvendig 
når vi allerede liar etablert et mattilsyn med både regionkontor og distriktskontor, og der tilsyn med 
dyrehelse er et av ansvarsområdene. Vår mening er at Mattilsynet bør kunne forvalte statens ansvar for 
veterinærtjenesten i distriktene og at det ikke bør etableres et nytt forvaltningsnivå for dette. 

Ved at staten beholder ansvaret for veterinærtjenesten sikres et enhetlig nivå på tjenesten, oig også en 
enklere linje for dyrehelsearbeidet generelt. 

Når det gjelder selve forslaget og Departementets kommentarer synes det uklart hva ansvaret som er 
tenkt overført innebærer, og ikke minst hvilke okonomiske rammer kommunene har å forholde seg til. 
Dersom veterinærtjenesten på sikt skal kjempe om eksistensberettigelsen i et trangt kommunalt 
budsjett, frykter vi at dette kan bli nedprioritert. 

Som konklusjon synes Inderøy kommune at ansvaret for veterinærtjeneste og veterinærvakt fortsatt bør 
ligge hos staten og at Mattilsynets regionnivå bør ha ansvaret for å organisere dette arbeidet. 
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