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Uttale til forslag om endring i lov om veterinærer
dyrehelsepersonell

og annet

Det er gjort følgjande vedtak i sak 066/06:
Framlegg til vedtak:
1.

Time kommune ønsker ikke å få overført de statlige oppgavene slik som det er foreslått i endringer
i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

2.

Dersom kommunene likevel får overført ansvaret for veterinærvaktordningen, må det være en
forutsetning at staten fullfinansierer ordningen, også de merutgifter som skal til for åfå en
tilfredsstillende avtale på plass.

Plan- og økonomikomiteen
Framlegget vert samrøystes vedtatt.

PØK-066/06 Vedtak:
1.

Time kommune ønsker ikke å få overført de statlige oppgavene slik som det er foreslått i
endringer i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

2.

Dersom kommunene likevel får overført ansvaret for veterinærvaktordningen, må det være en
forutsetning at staten fullfinansierer ordningen, også de merutgifter som skal til for åfå en
tilfredsstillende avtale på plass.
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Framlegg til vedtak:
1.

Time kommune ønsker ikke å få overført de statlige oppgavene slik som det er foreslått i endringer
i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

2.

Dersom kommunene likevel får overført ansvaret for veterinærvaktordningen , må det være en
forutsetning at staten fullfinansierer ordningen , også de merutgifter som skal til for åfå en
tilfredsstillende

avtale på plass.

Plan- og økonomikomiteen
Framlegget

vert samrøystes

vedtatt.

PØK-066/06 Vedtak:
1.

Time kommune ønsker ikke åfå overført de statlige oppgavene slik som det er foreslått i
endringer i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

2.

Dersom kommunene likevel får overført ansvaret for veterinær-vaktordningen, må det være en
forutsetning at staten fullfinansierer ordningen , også de merutgifter som skal til for å få en
tilfredsstillende avtale på plass.
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UTTALE TIL FORSLAG
OG ANNET
BAKGRUNN

OM ENDRING I LOV OM VETERINÆRER

DYREHELSEPERSONELL
FOR SAKEN

Landbruks- og matdepartementet
endring i dyrehelsepersonelloven.

har sendt ut brev datert 15.02.2006, jf. vedlagt kopi, om forslag til
Høringsfristen er 15. mai 2006.

SAKSOPPLYSNINGER
Hovedhensikten med lovendringen er å overføre en del av oppgavene fra staten til kommunene, og å
gi kommunene større ansvar og oppgaver.
Kommunene vil få ansvar for tilfredsstillende veterinærdekning.
I dag er det staten som har det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende dyrehelsetjeneste.
Departementet foreslår at kommunene får ansvaret fra 2007. For at det skal bli mulig foreslås det at
lovens formålsbestemmelsen § 1, annet ledd, oppheves. Kommunene vil måtte vurdere hva som er
tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester. Kommunene står relativt fritt til å vurdere hva som er
tilfredsstillende nivå på tilgang av slike tjenester.
Kommunene vil også få ansvaret for organisering av veterinærvakt.
I dag er det staten som har ansvaret for veterinærvaktordningen som blant annet innebærer
forhandlinger med veterinærforeningen. Det foreslås at kommunene får ansvaret for å sikre
døgnkontinuerlig tilgang på tjenester som normalt må ivaretas gjennom en organisert vaktordning.
Samtidig foreslås det at gjeldene § 26 oppheves, som bl.a. kan pålegge veterinærer å delta i
vaktordningen. Departementet mener kommunene må inngå avtaler basert på frivillighet.
Departementet har ambisjoner om at de nye oppgavene for kommunen vil bli fullfinansiert og
innlemmet i rammetilskuddet.
Rådmannen viser ellers til brev datert 15.02.2006 fra landbruks- og matdepartementet
kommentarer som er vedlagt saken.

og til KS sine

VURDERING
Rådmannen mener at denne saken i første rekke er et spørsmål om kommunen ønsker å overta ansvar
for vaktordningen. Den store dyretettheten på Jæren skulle tilsi at tilgangen på veterinærer neppe vil
bli et problem her i distriktet. Frem til desember 2004 har Time hatt veterinærvaktordning som har
vært tilknyttet Tu dyreklinikk. Etter januar 2005 har det ikke vært på plass en vaktordning som
fungerer i Time. Staten ville da opprette et felles vaktdistrikt for Gjesdal, Time, Klepp og deler av Hå
kommune, men som det altså ikke er inngått avtale om. I Time har veterinærer inngått en frivillig
vaktordning uten tilskudd fra staten.
Dersom veterinærvakt-ordningen er gjennomgående underfinansiert i dag, vil det være en lite attraktiv
oppgave som kommunen overtar. Resultatet kan lett bli at kommunen blir nødt til å skyte inn
ytterligere budsjettmidler i ordningen for å få vaktordningen til å fungere. All den støyen som har vært
rundt ordningen og forhandlingene med Veterinærforeningen tyder på at det er svært stramme
økonomiske rammer for ordningen i dag.
For øvrig ser en for seg at dersom en først har fått en tilfredsstillende avtale på plass, vil de årlige
kommunale kostnadene til administrasjon, m.m, være relativt små.
Rådmannen mener at Staten bør ha det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende
dyrehelsetjeneste. Staten bør også ha ansvaret for å organisere en veterinærvaktordning. Det er lite
realistisk at hver kommune etablerer sin egen vaktordning. De fleste kommunene må da inngå en

interkommunal avtale, eller en avtale som for eksempel følger veterinær-kontorenes
som ikke tar hensyn til kommunegrenser.

dekningsområde

KONKLUSJON
Time kommune ønsker ikke å få overført de statlige oppgavene slik som det er foreslått i endringer i
lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Dersom kommunene likevel far overført ansvaret for veterinærvaktordningen, må det være en
forutsetning at staten fullfinansierer ordningen, også de merutgifter som skal til for å få en
tilfredsstillende avtale på plass.

Rådmannen

i Time, den 21.04.2006
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