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Høringsuttalelse fra Sauherad kommune til forslag til endring av lov av 15. juni om
veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Bakgrunn

Staten har i dag et overordna ansvar for å sikre landsdekkende dyrehelsetjeneste . Endringene
som foreslås medfører at ansvaret overføres til den enkelte kommune med ønske om at
bestemmelser som gjelder tilgjengelighet av tjenester skal forvaltes så nær brukerene som
mulig.
Forslaget innebærer at kommunene for overført et nytt fagområde: Ansvar for veterinærdekning
og tilfredsstillende vaktordning.
Det er opp til kommunen å vurdere hva som er tilfredsstillende nivå og tilgang på tjenester.

Vurdering

og konklusjon

Sauherad kommune er kritisk til endringen som høringsnotatet skisserer. Etter vår vurdering bør
ansvaret for tilfredsstillende veterinærtjeneste i hele landet være overordna og statlig
anliggende. Mange av landets kommuner vil heller ikke være naturlige administrative enheter for
disse tjenestene. Det er bare noen få kommuner som har så store behov for veterinære tjenester
at de kan løse dette på egen hånd. Det betyr at man må søke løsninger over kommunegrensene.,
hvilket medfører regionale løsninger. Da er man nær der man er i dag, og det vil være mest
hensiktsmessig at staten fortsatt ivaretar disse tjenestene.
Det økonomiske grunnlaget for overføringen er ikke endelig avklart. De økonomiske
konsekvensene er imidlertid viktige for kommunene. Dette forholdet burde derfor være vesentlig
mer avklart ved høringsrunden. Det vil være grunn til å tro at når ordningen skal administreres av
alle landets kommuner vil den bli dyrere enn det som framgår som kostnad ved at ordningen
ligger hos Mattilsynet.

Den norske veterinærforening går i mot at ansvaret for de aktuelle tjenesten overføres til
kommune. Det samme signal har vi fra våre lokale veterinærer ved Telemark dyreklinikk.
Postadresse:
3812 Akkerhaugen
Postmottak@sauherad.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Org.nr:

35 95 70 00
35 95 70 01
964 963 460

Bankgiro:
Postgiro:
Postgiro skatt:

2675 05 03216
0808 55 79305
0827 59 08224

Etter ei samlet vurdering går Sauherad kommune i mot at ansvaret for denne oppgava overføres
til kommunene.
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