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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG
DYREHELSEPERSONELL
I møte tirsdag 9. mai vedtok kommunestyret i Trøgstad følgende i sak 13/06:

1.

På bakgrunn av høringsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet datert 15.02.06,
mener Trøgstad kommune at staten ved Mattilsynet bør ha ansvaret for den kliniske
veterinærtjenesten. Dette fordi tjenesten skal bli lik og tilfredsstillende over hele landet.

2.

Dersom høringsforslaget likevel vedtas må følgende være avklart før kommunene overtar
ansvaret.- overføring av ansvar og oppgaver må følges opp med de nødvendige økonomiske
midler ut fra entydige forutsetninger
- det må foreligge klare kriterier for å definere tilfredsstillende veterinærdekning

Utskrift av møtebokfølger vedlagt.

Medvennlig hilsen
Knut Baastad
næringssjef

TRØGSTAD KOMMUNE
Postadr.: Pb. 34, 1861 Trøgstad
Besøksadr.: Kirkevn. 17, Skjønhaug
Internett: www.trogstad.kommune.no
E-post: postmottak@trogstad.kommune.no

Telefon: 69 82 44 00'
Telefaks: 69 82 44 10
Org.nr. 964 947 260
Bankkonto: 1140.07.00739

KULTUR OG NÆRING
Postadr.: Pb. 34, 1861 Trøgstad
Besøksadr.: Kirkevn. 17, Skjønhaug
E-post: postmottak@trogstad.kommune.no

Telefon: 69 82 44 00'
Telefaks: 69 82 44 10

UTSKRI17
9
TRØGSTAD KOMMUNE

Politisk behandling (saksgang):
Arkivkode:
Saksbehandler:

Sak nr.:

SIDE 4

Møtebok

Styre, råd, organ, utval
Teknikk- og naturutvalget
Kommunestyret

Møtedato
03.05.2006
09.05.2006

V 50
Knut Baastad

22/06

Behandlende organ: Kommunestyret

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG
DYREHELSEPERSONELL
VEDLEGG TIL SAKEN :

ANDRE SAKSDOKUMENTER:

•
•

Høringsbrev m/vedlegg fra Landbruks- og matdepartementet,
15.02.2006
Brev fra Den Norske Veterinærforening til høringsinstansene,
7.03.2006

SAKEN GJELDER:

Trøgstad kommune har mottatt høringsforslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om
veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Det er behov lovendringer i forbindelse med planlagt
etablering av kommunalt ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell og
samtidig blir det kommunene som får ansvar for klinisk (praktiserende) veterinærvakt. Frist for
høringsuttalelser er 15. mai 2006.
SAKSOPPLYSNINGER:

Lov av 15 . juni 2001 nr . 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
(dyrehelsepersonelloven) danner det lovmessige grunnlaget for veterinærvirksomhet i Norge.
Loven fastsetter både bestemmelser om dyrehelsepersonellets yrkesutøvelse og bestemmelser
som angår tilgjengelighet av tjenester fra slikt personell.
Med kliniskveterinærtjenesteforståstjenesteytingfra selvstendignæringsdrivendeveterinærer
til dyreeiere. Det økonomiskegrunnlagetfor kliniskveterinærtjenesteer svekket i deler av
Norge. Dette skyldesblant annet strukturendringer
og økonomiskeforholdi landbruket,samt
forbedringeri den norskedyrehelsenmed påfølgenderedusertantall veterinærbehandlinger.
Svekket økonomiskgrunnlagfor kliniskveterinærtjenestegjør det mindreattraktivtfor
veterinærerå etablere seg i flere distrikter. Dette kan føre til mindrefokus på forebyggende
helsearbeidog dårligereberedskapmot alvorligesmittsommedyresykdommer
. Manglende
tilgang på kliniskeveterinærtjenesterkan i neste omganggi svekket grunnlagfor husdyrhold.
For å møte disse utfordringenesatte Landbruksdepartementet
i mars 2004 ned et utvalg
(Sagelvmoutvalget) som blant annet skullevurdere hvordanen for veterinærtpersonellkan
bidra med offentligevirkemidler, slik at tilfredsstillendeveterinærdekningkan opprettholdesi
aktuelle områder. Utvalgetavga sin innstillingi september2004.
konklusjonenog tilrådningenfra utvalgetble det bl.a. uttryktfølgende:
"Utvalgetmener at de utfordringeren står overformed hensyn til å få en tilfredsstillende
veterinærdekningi alle deler av landet best kan løses ved at tilgangpå kliniske
veterinærtjenestergjøres til et kommunaltansvar. Utvalgettilrårderfor at kommunenegis
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ansvar for at det finnes en tilfredsstillende veterinærdekning. Utvalget mener det i den
sammenheng vil være nødvendig at også det statlige ansvaret for den kliniske veterinærvakten
legges til kommunal sektor. "
Staten har i dag et ansvarfor å organisereog finansierekliniskveterinærvaktpå kveld, natt og i
helger og høytider. I dag er det både en kliniskveterinærvaktog en spesialvaktfor kjæledyr.
Vaktordningene er omtalt i St. prp. nr. 47 (2004-2005) og har nylig blitt gjennomgått av et utvalg
nedsattav Landbruks- og matdepartementetog som avga sin innstilling14. desember2005.
Flertalleti dette utvalgetanbefalte at den kliniskeveterinærvaktenbør styrkesi forholdtil
dagens nivå, og at det heretterkun bør være en ordningfor kliniskveterinærvaktsom bør
omfatte akutte behov for kvalifisert bistand til alle dyrearter. Landbruks- og matdepartementet
har på grunnlagav utvalgsanbefalingensagt opp avtalen om spesialvaktfor kjæledyr. Det vil
derfor kun være en generell klinisk vaktordning som kan ta hånd om både dyr i landbruket samt
hobby- og kjæledyr som vil være i drift når kommunene overtar ansvaret.
Ansvar for tiltak mot smittsommedyresykdommerog oppfølgingav dyrevernsakerfølger av
annet lovverk (matloven og dyrevernloven). Forvaltning av disse oppgavene omfattes ikke av
den foreslåtteansvarsoverføringen
, og vil fortsattbli ivaretattav Mattilsynet.Veterinærer har en
generell plikt til å rapportere om smittsomme sykdommer som de kommer over i sitt virke, til
Mattilsynet. Mulighetenfor å få tak i veterinærer i så måte av betydningfor beredskapenmot
alvorlige smittsomme dyresykdommer.
Bakgrunn for endringsforslaget
Departementet ønsker å følge opp hovedkonklusjonene i Sagelvmoutvalgets innstilling, og dette
innebærer at ansvar for nødvendige tiltak for tilgjengelighet av tjenester fra dyrehelsepersonell (i
dag i praksis kliniske veterinærtjenester) legges til kommunal sektor og omfatter hele landet.
Kommuner i de områder der det markedsmessige grunnlaget for veterinær virksomhet ikke er
tilstrekkelig, må etablere ordninger som sikrer tilfredsstillende tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell. Samtidig overføres ansvaret for klinisk veterinærvakt til kommunal sektor.
Sagelvmoutvalget skrevfølgende om lokal tilpassningog interkommunalt samarbeid:
"Arbeidsgruppen mener de enkelte kommunene vil være de beste til å vurdere hvordan
tilfredsstillende klinisk veterinærdekning skal opprettholdes i området. Arbeidsgruppen mener
derfor at kommunene bør gis stor frihet i hvordan de velger å benytte de økonomiske midlene
som stilles til rådighet. Eksempelvis kan det tenkes tilsatt kommuneveterinærer i hele eller delte
stillinger i noen kommuner, mens andre kommuner ser det som mest hensiktsmessig å yte
driftstilskudd til veterinærer i området. I tråd med de eksisterende veterinærområder bør de
respektive kommuner oppfordres til et utstrakt interkommunalt samarbeid for å best muligutnytte
de økonomiske ressurser som gjøres tilgjengelig for klinisk veterinærtjenester. "
Forslagetsom innebæreren forvaltningsmessigreform,vil kreve endringeri
dyrehelsepersonelloven
. Både formålsparagrafen
, § 1 og § 26 om kliniskvakt må endres.
Kommunene kan ikke gis nye plikter uten hjemmel i lov. Det foreslås derfor en ny paragraf som
regulererkommunensansvar.
Vaktordningenfor Trøgstad kommuneer i dag organisertsammen med kommuneneMarker,
Eidsberg, Rakkestad, Askim, Skiptvet og Spydeberg. I praksis har veterinærene i dette distriktet
delt området seg imellom, og for Trøgstad betyrdette at Marker, Eidsbergog Trøgstad er ett
vaktdistrikt. I disse tre kommuneneer det i dag 4 veterinærersom samarbeiderom
vaktordningen, slik at de har hver sin faste ukedag med kvelds- og nattevakt og at de har hver
fjerde helg (fredag kveldtil mandag morgen). Den faste ukedagener innarbeidetog kjent blant
husdyrbrukerne mens det averteres i lokalavisen hvem som har helgevakt. Kostnadene til
ordningener på anslagsviskr 30.000 pr. måned til sammen i de tre kommunene.
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Ordningenfungereri dag greit i følge veterinærene.
VURDERING:

Kommunenehar fått et dårliggjennomarbeidet
forslagtil høring, og det er vanskeligå uttaleseg om
hvilkekonsekvenseren overføringtil kommunenevilfå for den enkeltekommune.
I høringsnotatet
stårdet at:
"det vil være opp til kommunene å vurdere hva som er tilfredsstillendetilgang på veterinærtjenester",
og: "kommunene vil i prinsippet stå fritt til å vurdere hvilket nivå de mener er tilfredsstillendetilgang
på tjenester fra dyrehelsepersonell'.
Staten unnlater med dette å stille krav om et enhetlig veterinærtilbudi alle deler av landet.
Kommunenesitter riktignokmed lokalkunnskap,men kompetansefor å vurdere hensiktsmessige
løsningerfor veterinærbetjeningen
har de neppe. Det må være et nasjonaltanliggendeå definere
nivået på hva som er tilfredsstillende
veterinærtjenester
selv om administrasjon
av ordningenskal
skje lokalt. Den foreslåttelovendringener svært ullen og setter ikke krav til hva som menes med
tilfredsstillendeveterinærtilbudog medfører således usikkerhet om at det blir et forsvarlig
veterinærtilbud
og vaktordningi hele landet.
I forslageter det lagt opp til at kommuneneskal avtale med partenebåde mht veterinærdekning
og
økonomiskgodtgjørelse.Det sies svært lite om hvilkenøkonomiskkompensasjonkommunenekan
forventeseg, og i det heletatt er økonomivurderti sværtlitengrad.
Når det gjelderøkonomiskkompensasjoner det to forholdkommunenemå forholdeseg til. For det
førstegjelderdet kostnadenetil selveveterinærdekningen
. På landsbasiser det for 2006 budsjettert
med nær 80 mill. kroner til vaktordningerfor veterinærer
. Departementetanser at det vil være
nødvendigmed en moderatøkningfor å få en ordningsom opplevessom forsvarlig.Det sies ikke
noe om hvilke kriterier som skal legges til grunn for beregning av kompensasjon til den enkelte
kommune, og det er derforikke muligå si hva dette innebærerfor oss. Når det i tilleggleggesopptil
at kommunene skal definere hva som er tilfredsstilendevaktberedskap blir det hele svært uklart.
For det andre gjelder det kostnadenetil administrasjonog ansvar for en tilfredsstillende
veterinærtjeneste
. Mattilsynethar vurdertadministrasjonskostnaden
for hele landettil å være ca 0,5
mill. kr. Det må i så fall være svært lite effektivtå overføreen slik oppgavetil kommunene,da
gjennomsnittskommunen
må regnemed underet dagsverkpå å administrere
dette.
I utgangspunkteter kommunenepositivetil å overta oppgaverfra staten, men da bør det klart
framgå hva dette innebærerav arbeid og økonomiskeuttellinger. Dersom kommuneneskal
overta det administrativeog økonomiskeansvaretfor veterinærbetjeningog vakt, må det derfor
stilleslangt klarere krav i lovs og forskriftsform til nivået på veterinærtjenesteneslik at det blir et
enhetligtilbudi hele landet. Klarere definertekrav vil også i langt større grad sikre at tilstrekkelig
økonomiske midler overføres til kommunene.
Dersom lovendringenblirvedtatt synes det lite aktueltå bygge opp kompetanseog inngå
avtaler for hver enkelt kommunei vårt distrikt. Det mest rasjonellevil troligvære å inngå et
interkommunaltsamarbeidog da innbetaleen årlig sum til en vertskommuneeller annen part
som administrererordningen. For vår kommunefungererdagens ordningtilfredsstillendesett
både fra veterinærenesog dyreholdernesside.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:

1.

På bakgrunnav høringsbrevetfra Landbruks-og matdepartementetdatert 15.02.06,
mener Trøgstad kommune at staten ved Mattilsynet bør ha ansvaret for den kliniske
veterinærtjenesten. Dette fordi tjenesten skal bli lik og tilfredsstillende over hele landet.

2.

Dersom høringsforslaget likevel vedtas må følgendevære avklart før kommunene overtar
ansvaret:
- overføringav ansvar og oppgavermå følges opp med de nødvendigeøkonomiske
midler ut fra entydige forutsetninger
- det må foreliggeklare kriterierfor å defineretilfredsstillendeveterinærdekning

TEKNIKK- OG NATURUTVALGETSINNSTILLING:

Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 tiltres enstemmig.

KOMMUNESTYRETSVEDTAK:

Teknikk- og naturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Sipn.

Utskrift sendt:
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