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Vedlagt følger fellesuttalelser fra alle kommunene på Helgeland ved Helgelandkonferansen i 
Brønnøysund 10. og 1 1 .  mai 2006 vedr. 
Endring av lov om veterinærer og annet dyrepersonell 
Samt Økte rammer til investeringer i landbruket i Nordland 
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Samarbeid er vår styrke 



ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET 
DYREPERSONELL - UTTALELSE FRA 
HELGELANDSKONFERANSEN 

Helgelandskonferansen 10. og 1 1. mai 2006 gir følgende uttalelse om: Forslag til endring av 
lov om veterinærer - høring. 

Helgelandskonferansen er av den oppfatning at ordningen som er i dag, fungerer godt og som 
næringsutøverne er fornøyd med. Ordningen er forutsigbar og med felles nasjonale er det 
likhet i servicenivået for dyreeiere i hele Norge. 

Det er opprettet vaktområder som både veterinærer og dyreeiere er tilfreds med, og plikten 
veterinærene har til å delta i en vaktordning sikrer at det ikke blir for stor belastning på få 
veterinærer. 

Helgelandskonferansen kan ikke se noen forbedring av veterinærtjenesten som følge av den 
foreslåtte lovendringen og vil derfor gå i mot det fremlagte lovendringsforslaget og 
oppfordrer til at den gjeldende lovteksten blir opprettholdt. 

9 Helgelandskonferansen går imot at tilgangen på kliniske veterinærtjenester skal 
gjøres til et kommunalt ansvar. Staten har gjennom mattilsynet, et godt utbygd 
apparat til å håndtere dette og sikre en mer enhetlig tjeneste og administrere 
dette mer rasjonelt enn om arbeidet splittes opp på kommunene. 

9 Hvis kommunene skal overta ansvaret for veterinærtjenestene må loven ha en 
klar bestemmelse om at staten har det overordna ansvaret for å sikre en 
landsdekkende dyrehelsetjeneste. Videre må det i lovs og forskrifis form settes 
visse krav til nivå og tilgang på tjenesten. Dette må så følges opp med 
økonomiske virkemidler slik at tjenesten kan bli enhetlig og tilfredsstillende i 
hele landet. Det vil her være naturlig at staten anbefaler interkommunalt 
forpliktende samarbeid, gjerne ivaretatt av eksisterende samarbeidsorgan. 
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