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Ovennevnte faglag på Hitra har vurdert høyringsforslaget fra Landbruks-og
Matdepartementet, datert 15.02.2006, om endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer
og annet dyrehelsepersonell.

Faglagene har følgende kommentar til forslaget:

Hvis  lovendringsforslaget går gjennom skaper dette sannsynligvis store ulikheter samt
usikkerhet i veterinærtilbudet og vaktordning i landet. Som dyreeiere er vi avhengig av høy
grad av forutsigbarhet når det gjelder veterinærdekning. Forskjeller mellom kommuner når
det gjelder dyreantall og økonomi gjør at et kommunalt ansvar vil føre til ulik prioritering av
veterinærtilbudet mellom kommunene .  Hvis tjenesten blir redusert,  tar det lengre tid før
dyrene rar behandling. Dyrevernloven er her helt klar på at dyr ikke skal lide i utregnsmål.

Hitra kommune har tatt godt vare på veterinærtjenesten, men de siste fem årene ser vi at
kommunen har redusert tilskuddet til det halve. Dette var ikke begrunnet i at det var redusert
dyretall men bare for å spare penger.

Staten har gjennom Mattilsynet et godt utbygd apparat til å ta seg av dette og sikre en mer
enhetlig tjeneste og administrere arbeidet mer rasjonelt enn om det blir overført til
kommunene.

En  ny avtale mellom  "Den norske veterinærforening og Landbruks-  og matdepartement om
organisering av og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt"  datert 8.  februar 2006
skal tre i kraft 1. juli i år. Denne avtalen blir ikke nevnt i lovendringsforslaget.

Tryggheten med en  god  veterinærtjeneste og vaktordning kan bare bli sikret når ansvaret
ligger hos Staten.
Derfor går faglagene på Hitra imot forslaget om å overføre ansvaret for å sikre en
landsdekkende dyrehelsetjeneste fra staten til kommunene og mener at det fortsatt skal være
et statlig ansvar.
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