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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER
OG ANNET DYREHELSEPERSONELL
Forslag til ny dyrehelsepersonellov er behandlet av Utvalg for miljø, utmark og landbruk og av
kommunestyret i Ringebu kommune. Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyret

mener at en eventuell

endring av Lov om veterinærer

og annet

dyrehelsepersonell må ta hensyn til så vel dyrehelse som statens ansvar for fullfinansiering
nye oppgaver

som pålegges

av

kommunene.

Kommunestyret kan ikke se at endring av dyrehelsepersonelloven, slik det er presentert i
høringsnotat datert 15.02.06, vil gi positive virkninger for den enkelte dyreeier, og da særlig for
husdyreiere innen landbruket.
Forslaget vil føre til at forvaltning av dyrehelsepersonelloven blir mindre hensiktsmessig, både
faglig og økonomisk. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke krav som stilles til tilgang på
tjenester fra dyrehelsepersonell. Det er også stor usikkerhet knyttet til finansiering av
ordningen, noe som trolig vil føre til at beredskapsnivå vil variere mellom ulike kommuner og
regioner avhengig av det markedsmessige grunnlag for veterinærvirksomhet og den enkelte
kommunes økonomi.
Dagens ansvarsfordeling for dyrehelsepersonell, hvor Mattilsynet i de enkelte regioner har en
sentral rolle, må videreføres.
Saksprotokoll er vedlagt.
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Dokumenter vedlagt saken:

Høringsnotat om endring av lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

dat. 15.02.2006

Forslag til vedtak

Utvalg for miljø, utmark og landbruk mener at en eventuell endring av Lov om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell må ta hensyn til så vel dyrehelse som statens ansvar for fullfinansiering av nye
oppgaver som pålegges kommunene.
Utvalget kan ikke se at endring av dyrehelsepersonelloven, slik det er presentert i høringsnotat datert 15.02.06,
vil gi positive virkninger for den enkelte dyreeier, og da særlig for husdyreiere innen landbruket.
Forslaget vil føre til at forvaltning av dyrehelsepersonelloven blir mindre hensiktsmessig, både faglig og
økonomisk. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke krav som stilles til tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell. Det er også stor usikkerhet knyttet til finansiering av ordningen, noe som trolig vil føre til at
beredskapsnivå vil variere mellom ulike kommuner og regioner avhengig av det markedsmessige grunnlag for
veterinærvirksomhet og den enkelte kommunes økonomi.
Dagens ansvarsfordeling for dyrehelsepersonell,
videreføres.

hvor Mattilsynet i de enkelte regioner har en sentral rolle, må

Møtebehandling fra Utvalg for miljø , utmark og landbruk
Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag.
Ny innstilling fra Utvalg for miljø , utmark og landbruk

Utvalg for miljø, utmark og landbruk mener at en eventuell endring av Lov om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell må ta hensyn til så vel dyrehelse som statens ansvar for fullfinansiering av nye
oppgaver som pålegges kommunene.
Utvalget kan ikke se at endring av dyrehelsepersonelloven, slik det er presentert i høringsnotat datert 15.02.06,
vil gi positive virkninger for den enkelte dyreeier, og da særlig for husdyreiere innen landbruket.
Forslaget vil føre til at forvaltning av dyrehelsepersonelloven blir mindre hensiktsmessig, både faglig og
økonomisk. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke krav som stilles til tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell. Det er også stor usikkerhet knyttet til finansiering av ordningen, noe som trolig vil føre til at
beredskapsnivå vil variere mellom ulike kommuner og regioner avhengig av det markedsmessige grunnlag for
veterinærvirksomhet og den enkelte kommunes økonomi.
Dagens ansvarsfordeling
videreføres.
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Møtebehandling fra Kommunestyret
Enstemmig vedtatt som innstillinga fra utvalget for miljø, utmark og landbruk.
Vedtak

Kommunestyret mener at en eventuell endring av Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell må
ta hensyn til så vel dyrehelse som statens ansvar for fullfinansiering av nye oppgaver som pålegges
kommunene.
Kommunestyret kan ikke se at endring av dyrehelsepersonelloven, slik det er presentert i høringsnotat datert
15.02.06, vil gi positive virkninger for den enkelte dyreeier, og da særlig for husdyreiere innen landbruket.
Forslaget vil føre til at forvaltning av dyrehelsepersonelloven blir mindre hensiktsmessig, både faglig og
økonomisk. Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke krav som stilles til tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell. Det er også stor usikkerhet knyttet til finansiering av ordningen, noe som trolig vil føre til at
beredskapsnivå vil variere mellom ulike kommuner og regioner avhengig av det markedsmessige grunnlag for
veterinærvirksomhet og den enkelte kommunes økonomi.
Dagens ansvarsfordeling for dyrehelsepersonell,
videreføres.

hvor Mattilsynet i de enkelte regioner har en sentral rolle, må
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