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HORING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR 75 OM 
VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL 

Vi viser til deres høringsbrev av 15.02.05 vedrørende forslag til endring av lov 15. juni 2001 
nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. 

Harstad kommune ved formannskapet har behandlet hønngsforslaget til endring av loven i 
marte den 09.05.06, sak 3412006. 

Formannskapets vedtak i sak 3412006 følger vedlagt. 

Med hilsen 

4-/&~,d ~,7rzht; &&A.. 
Astrid Gabrielsen 
landbruksveileder 
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Mstebok 

Behandles av: 

Saksmapperr: 06/15 17 
Saksbehandkr: Astrid Gatrielsen 
Arkivkode: V50 

H0RING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR 75 OM 
VETEFUNÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 

Utvalg 
Formannskapet 

Formannskapets behandling - 09.05.2006: 

Rådmannens tilrådning ble vedtatt med 8 mot 1 stemme 

Metedato 
09.05.2006 

FORMANNSKAPETS VEDTAK: 

Utvalgssaksnr. 
34 2006 

I forbindelse med høring av forslag til endring av lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og 
annet helsepersonell vedtar Harstad formannskap følgende: 

Harstad kommune vil ikke anbefale Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om endringer 
i lov om veterinærer og annet helsepersonell. Dagens ordning med statlig ansvar for 
veterinærtjenesten bør videreføres. 

I dag er veterinærtjenestene en statlig oppgave som forvaltes av Mattilsynet. Etter at det i 
februar 2006 ble inngått en avtale om klinisk veterinærvakt, så synes dagens ordning å fungere 
forsvarlig og tilfredstillende. 

For å sikre effektiv ordning med tilsyn og kontroll av smittsomme dyresykdommer, så vil det 
være hensiktsmessig også i framtiden å knytte dette til en landsdekkende organisasjon som 
Mattilsynet. 

For kommunen vil en overføring av organisering og administrasjon av veterinærtjenestene 
medføre et betydelig ekstra arbeid, et arbeid som kommunen ikke uten videre har kompetanse 
for å utføre tilfredstillende. 

De økonomiske forholdene ved en eventuell overføring av veterinærtjenestene fra staten til 
kommunene er ikke utredet. Erfaringen fra tilsvarende overføringer av statlige oppgaver til 
kommunene er ikke ubetinget positive. Til tross for at staten lover økonomisk kompensasjon til 
kommunene så viser erfaringen at dette ikke alltid følges opp i praksis. 

Utskrift til: 
ASTFUD GABRIELSEN 

Rett utskrift & l v H g  . p a J  
-'Astrid ettersen 
førstesekretær 



Saksdokument 

Saksmappenr: 06/15 17 
Saksbehandler: Astrid Gabrielsen 
Arkivkode: V50 

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR 75 OM 
VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 

Behandles av: 

Vedlegg: 
Høringsbrev av 15.02.06 og køringsnotat ang. forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om 
veterinærer og annet helsepersonell fra Landbruks- og matdepartementet. 
Vedrørende forslag til endring av dyrehelsepersonelloven, brev av 07.03.06 fra Den Norske 
Veterinærforening. 

Andre saksdokumenter: (Ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter ligger i saksmappen. 

Utvalgssaksnr. 
34 2006 

Utvalg 
Formannskapet 

Ingress: 
Saken gjelder forslag til lovendring som medfører at kommunene f"ar ansvaret for en 
tilfredstillende veterinærdekning og veterinærvakt i alle deler av landet. 

Metedato 
09.05.2006 

Staten har i dag et overordnet ansvar for å organisere og finansiere denne ordningen. 

Saksopplysninger: 
Lov av 15. juni 2001 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) 
danner det lovmessige grunnlaget for veterinærvirksomheten i Norge. Denne loven er nå under 
revisjon og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sendt forslag til endring i loven ut på 
høring, blant annet til landets kommuner. Høringsfristen er satt til 15. mai 2006. 

Loven fastsetter både bestemmelser om dyrehelsepersonellets yrkesutøvelse, og bestemmelser 
som angår tilgjengelighet av fra slikt personell. LMD er opptatt av at disse tjenestene og 
tilgjengeligheten bør forvaltes så nær brukerne som mulig. 

Det økonomiske grunnlaget for klinisk veterinærtjeneste er svekket i deler av landet. Med 
klinisk veterinærtjeneste forstås tjenesteyting fra selvstendig næringsdrivende veterinærer til 
dyreeiere. Det svekkende økonomiske grunnlaget skyldes blant annet strukturendringer, 
økonomiske forhold i landbruket og at vi har oppnådd en generell bedring i den norske 
dyrehelsen som igjen krever færre veterinærbehandlinger. 

Svekket økonomisk grunnlag for klinisk veterinærtjeneste gjør det mindre attraktivt for 
veterinærer å etablere seg i distriktene. Det kan føre til mindre fokus på forebyggende 
helsearbeid og dårlig beredskap i forhold til smittsomme sjukdommer. Manglende tilgang på 
veterinærtjenester kan igjen gi svekket grunnlag for husdyrhold. 



For å møte disse utfordringene ble det nedsatt et utvalg av LMD (Sagelvmoutvalget). De skulle 
blant annet vurdere hvordan en for veterinært personell kunne bidra med offentlige virkemidler, 
slik at tilfredstillende veterinærdekning kunne opprettholdes i aktuelle områder. 

I konklusjonen og tilrådningen fra utvalget ble det blant annet uttrykt følgende: 

Utvalget mener at de utfordringer en står overfor med hensyn til å få en tilji-edstillende 
veterinærdekning i alle deler av landet best kan løses ved at tilgang på kliniske 
veterinærqenester gjøres til et kommunalt ansvar. Utvalget tilrår derfor at kommunene gis 
ansvar for at detfinnes en tilfiedstillende veterinærdekning. Utvalget mener at det i den 
sammenheng vil være nødvendig at også det statlige ansvaret for den kliniske veterinærvakten 
legges til kommunal sektor. 

For at kommunene skal kunne ta på seg denne oppgaven, foreslås det at staten overfører midler 
til kommunene innenfor en totalramme. Denne rammen er ennå ikke klar, men intensjonen er at 
det skal være tilstrekkelige midler til at kommunene kan tilby tilfredstillende veterinære 
tjenester på kveld, natt og i helger og hagtider. 

Disse foreslås øremerket de første årene, men vil være en del av den kommunale 
ramrneoverføringen etter dette. 

Den Norske Veterinærforening går i mot gjennomføringen av lovforslaget. (Se vedlegg). 

Gjennom distriktsveterinærordningen bidro staten med midler for å sikre veterinærbetjening i 
landet. Da Mattilsynet ble opprettet i 2004, ble disse midlene overført til forvaltningsoppgaver i 
Mattilsynet. Det er i 2006 budsjettert med nær 80 millioner kroner til vaktordninger for 
veterinærer, og departementet anser at det vil være nødvendig med en moderat økning for å E 
en ordning for klinisk veterinærvakt som oppleves som tilfredstillende/forsvarlig. 

Det må også vises til den regionvise utredningen høsten 2005, som ble administrert av 
regionkontoret i Mattilsynet. Denne regionvise gjennomgangen av vaktordningen, der 
brukerorganisasjonene og veterinærforeninga deltok, var avgjørende for å opprette forsvarlige 
vaktområder. 

Regionkontoret i Mattilsynet er ansvarlig for organisering av vakten, og vaktordningen er også 
viktig for at staten kan opprettholde en forsvarlig beredskap mot alvorlig smittsomme 
dyresykdommer og alvorlig dyrevernsaker. I dag er det både en klinisk veterinærvakt og en 
spesialvakt for kjæledyr. 

Vurdering: 
Den nye regjeringa har i Soria-Moria erklæringa slått fast at det ikke skal overføres nye 
oppgaver til kommunene som ikke er fmansiert. Det innebærer at alle nye oppgaver som blir 
delegert til kommunene skal fullfinansieres. 

Forholdene m d t  i landet er svært forskjellige når det gjelder hvor god dekning det er av 
dyrehelsepersonell. Befolkningstetthet, avstander, transportforhold, antall og typer husdyrbruk 
og dyrehold har innvirkning på grunnlaget for at dyrehelsepersonell etablerer seg i et område 
og hvor mange etableringer det er mulighet for. 



Det kan være aktuelt med interkommunalt samarbeid mellom to eller flere kommuner hvis 
forholdene ligger til rette for en slik ordning. Lovforslaget gir ikke noe pålegg om at den 
enkelte kommune skal sørge for en tileedstillende dyrehelsetjeneste på egenhånd. 

Det kan reises spørsmål med hensikten om å gjennomføre denne ansvarsoverføringen, sett i lys 
av den vanskelige vaktordningen, som nå har funnet en løsning. Det må derfor vurderes om 
ikke Mattilsynet på regionalt nivå, fortsatt vil ha de beste forutsetninger for å administrere en 
enhetlig vaktordning i sin region. 

Rådmannens tilrådning: 
I forbindelse med høring av forslag til endring av lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og 
annet helsepersonell vedtar Harstad formannskap følgende: 

Harstad kommune vil ikke anbefale Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om endringer 
i lov om veterinærer og annet helsepersonell. Dagens ordning med statlig ansvar for 
veterimrtjenesten bør videreføres. 

I dag er veterinærtjenestene en statlig oppgave som forvaltes av Mattilsynet. Etter at det i 
februar 2006 ble inngått en avtale om klinisk veterinærvakt, så synes dagens ordning å fungere 
forsvarlig og tilfredstillende. 

For å sikre effektiv ordning med tilsyn og kontroll av smittsomme dyresykdommer, så vil det 
være hensiktsmessig også i framtiden å knytte dette til en landsdekkende organisasjon som 
Mattilsynet. 

For kommunen vil en overføring av organisering og administrasjon av veterinærtjenestene 
medføre et betydelig ekstra arbeid, et arbeid som kommunen ikke uten videre har kompetanse 
for å utføre tilfredstillende. 

De økonomiske forholdene ved en eventuell overføring av veterinærtjenestene fra staten til 
kommunene er ikke utredet. E r f i g e n  fra tilsvarende overføringer av statlige oppgaver til 
kommunene er ikke ubetinget positive. Til tross for at staten lover økonomisk kompensasjon til 
kommunene så viser erfaringen at dette ikke alltid følges opp i praksis. 


