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Høringsutttalelse til endring av lov om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut på høring forslag om endring av lov 15. juni 2001 nr.
75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Høringsfrist er 15. mai. 06.

I korte trekk går endringen ut på at kommunene skal overta det ansvaret staten har i dag for
veterinærdekning og for vaktordning utenom ordinær arbeidstid.

Sagelvmo-utvalget kom i 2004 fram til at den beste måten for å sikre en tilfredsstillende
veterinærdekning i alle deler av landet, er at tilgangen på kliniske veterinærtjenester blir et
kommunalt ansvar.
For at dette skal bli mulig må lovens § 1 annet ledd oppheves, samtidig som det foreslås en ny
bestemmelse om kommunenes ansvar.

Det blir opp til kommunene å vurdere hvilket nivå de mener er tilfredsstillende tilgang på tjenester
fra dyrehelsepersonell.

Lovforslaget gir ikke noe pålegg om at den enkelte kommune på egen hånd skal sørge for
tilfredsstillende dyrehelsetjeneste. Kommunene kan samarbeide om løsninger.

Videre gir lovens § 26 bestemmelser om forhandlinger med yrkesorganisasjonene om klinisk vakt.
Denne § foreslås opphevet, da en mener en slik lovregulering ikke bør videreføres overfor
kommunene.

Etter gjeldende lov er det anledning å pålegge veterinærer å delta i vaktordning dersom en ikke har
fått tilstrekkelig frivillig personell. Departementet foreslår at det ikke lenger lovfestes en hjemmel til
å pålegge veterinærer plikt til å delta i vaktordning. Kommunene står fritt til å vurdere om de ønsker
avtaleregulering av elementer i vaktordningen eller om de ønsker å tilby veterinærene den
godtgjørelse for deltakelse som er aktuell etter de lokale forholdene.

Ansvaret for tiltak mot smittsomme dyresykdommer og oppfølging av dyrevernsaker følger av
annet lovverk og omfattes ikke av den foreslåtte ansvarsoverføringen. Dette ansvaret skal fortsatt
Mattilsynet ha.
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Høringsnotatet sier lite konkret om hvor mye og hvordan midler skal overføres til kommunen med
overføringen av ansvaret.

Den Norske veterinærforening har sendt en høringsuttalelse til landets kommuner hvor de går i
mot at kommunene skal overta det overordna ansvaret.

Kommunens  uttalelse:

Hvaler kommune mener at staten fortsatt bør ha et overordnet ansvar for å sikre en landsdekkende
dyrehelsetjeneste. Den nåværende ordningen hvor mattilsynet har ansvaret for å organisere
vaktordninger bør videreføres.

For en liten kommune som Hvaler vil overtagelse av ansvar for dyrehelsepersonell og ansvar for
klinisk veterinærvakt være både arbeidskrevende og dyrt. Vi tror heller  ikke en slik omlegging vil gi
et bedre tilbud til brukerne.
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