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ENDRING AV DYREHELSEPERSONELLOVEN - H0RING 

Viser til horingsbrev av 15.02.2006. 

Nord-Odal formannskap har i mote 02.05.2006, sak 041106 gjort folgende vedtak: 

Nord-Odal kommune ensker å gi felgende heringsuttalelse til forslag til endring av lov 
av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell: 

Lovendringsforslaget velter hele ansvaret for dyrehelsetjenester i landet og ansvaret for 
organisering og finansiering av en landsdekkende klinisk veterinærvakt over på 
kommunene uten at  det går fram at staten har det endelige ekonomiske ansvaret. Den 
foreslåtte lovendringen er svært ullen og setter ikke krav til hva som menes med 
tilfredsstillende veterinærtilbud og medfarer således usikkerhet om at det blir et 
forsvarlig veterinærtilbud og vaktordning i landet. 

Videre underslår staten at  veterinærvakten, som den eneste veterinære 
beredskapsordningen, er nedvendig for at Norge skal ivareta internasjonale 
forpliktelser om beredskap mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og alvorlige 
dyrevernsaker, noe som er helt avgjerende for troverdigheten til norsk 
husdyrproduksjon. 

Dersom kommunene skal overta det administrative og skonomiske ansvaret for 
veterinærbetjening og vakt, må det derfor stilles langt klarere krav i lovs og forskrifts 
form til nivået på veterinærtjenestene slik at det blir et enhetlig tilbud over hele landet. 
Klarere definerte krav vil også i langt sterre grad sikre at tilstrekkelig ekonomiske 
midler overferes til kommunene. 

Nord-Odal kommune anbefaler at forslaget trekkes tilbake inntil disse og andre forhold 
og konsekvenser av vital betydning for kommunene og dyrehelsen er belyst og avklart 
på en mer tilfredsstillende måte. 
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