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Høringssvar vedrørende forslag til endring av  lov 15 . juni om veterinærer
og annet dyrehelsepersonell

Viser til brev av 15. febr. 2006.
NSG har hatt høringsforslaget til behandling og gir følgende innspill til notatet.

Det knyttes en viss bekymring med å flytte ansvaret for tilfredsstillende tilgang på tjenester
fra dyrehelsepersonell til kommunene.

• Mange kommuner vil mangle ressurser til å ivareta ansvaret.
• Frykter at kommuner med "anstrengt" økonomi vil bruke eventuelle overførte midler

på andre tjenester
• Tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester slik det er foreslått i ny § 3 a er for

upresis. Dette gir rom for egen fortolkning av kommuneadministrasjonen. En
tilfredsstillende tilgang MÅ omfatte en døgnkontinuerlig tjeneste. Det skal innebære
fornuftig responstid og overkommelige vaktområder.

• Forslaget innebærer at det skal være opp til kommunene å organisere en
tilfredsstillende veterinærtjeneste. Noe slikt medfører at det må være en ansvarlig
person i kommunen til å administrere dette. Dette frykter vi ikke vil være tilstede i alle
kommuner ut fra lokal erfaring med tidligere mangelfull veterinærdekning.

• Ei kommunal stilling for å dekke behov for dyrehelsepersonell må bli lovpålagt, ellers
kan denne bli kutta ved dårlig kommunal økonomi. Det samme vil gjelde for pålegg
fra kommunen om at veterinærer skal delta i vaktordningen. Den kommunale
økonomien vil gjenspeile seg her også.

• Under økonomiske og administrative konsekvenser er det opplistet beløpet som er
budsjettert over statsbudsjettet til vaktordninger. En forutsetter at minst et slikt beløp
blir tilgjengelig dersom ansvaret flyttes til kommune. Det fremgår heller ikke i
høringsnotatet hva det vil koste å overføre ordningen til kommunene.

• Det fremgår ikke om midler til kommunene fordeles etter en fordelingsnøkkel. Ei
heller om det er så mye midler tilgjengelig at ordningen kan ivaretas forsvarlig av
kommunene.
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• Det er ikke ønskelig å øke egenandelen for dyreeierne for å få ordninga fullfinansiert.
Tilskuddsordningen for reiseutgifter/skyssgodtgjørelse må ikke reduseres, heller økes.
Eventuelt en differensiert vaktgodgjøring.

• Det foreligger ingen konsekvensutredning ved å overføre ansvaret til kommunal
sektor.

• En overføring av veterinærtjenester til kommunene vil umuliggjøre lokale
forhandlinger vedr. godtgjøringer og tilskudd.
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