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Ringerike formannskap behandlet i møte 08.05.2006 sak 84/06, Forslag til endring av lov om 
veterinærer og annet dyrehelsepersonell. 

Formannskapet fattet fglgende enstemmige vedtak som Ringerike kommunes uttalelse: 

l .  Ringerike formannskap anbefaler ikke at den foreslåtte endringen i Lov av 15. juni 
2001 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell gjennomføres. 

2. Ansvaret for tilfredsstillelr. tZ!g~cngpå klinisk veterinærtjeneste bør fortsatt være 
statlig. 

3. Dersom endringen likevel blir aennomført, må det være en absolutt forutsetning at 
kommunene får tivørt tilstrekkelig økte ressurser til å dekke alle kostnader, slik at 
ordningen kan gjennomføres på en god måte uten at dette går på bekostning av andre 
prioriterte kommunale oppgaver. 

Til orientering vedlegges kopi av saksprotokollen og rådmannens saksframlegg. 
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Svein Aannestad 
Rådmann 

Saksbehandler: Lars Olsen 
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Saksprotokoll 

Arkivsaksnr.: 06/507-8 Arkiv: V50 

Sak: 84/06 

FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET 
DYREHELSEPERSONELL 

Behandling i Formannskapet 08.05.2006: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet: 

1. Ringerike formannskap anbefaler ikke at den foreslåtte endringen i Lov av 15. juni 
200 1 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell gjennomføres. 

2. Ansvaret for tilfredsstillende tilgang på klinisk veterinærtjeneste bør fortsatt være 
statlig. 

3. Dersom endringen likevel blir gjennomfart, må det være en absolutt forutsetning at 
kommunene får tilført tilstrekkelig økte ressurser til å dekke alle kostnader, slik at 
ordningen kan gjennomføres på en god måte uten at dette går på bekostning av andre 
prioriterte kommunale oppgaver. 



SAKSFRAMLEGG 

Utvalg: Formannskapet 

Arkivsaksnr.: 061507-7 Arkiv: V50 

FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM VETERINÆRER OG ANNET 
DYREHELSEPERSONELL 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike formannskap anbefaler ikke at den foreslåtte endringen i Lov av 15. juni 
2001 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell gjennomføres. 

2. Ansvaret for tilfredsstillende tilgang på klinisk veterinærtjeneste bør fortsatt være 
statlig. 

3. Dersom endringen likevel blir gjennomført, må det være en absolutt forutsetning at 
kommunene får tilført tilstrekkelig økte ressurser til å dekke alle kostnader, slik at 
ordningen kan gjennomføres på en god måte uten at dette går på bekostning av andre 
prioriterte kommunale oppgaver. 

Utredning: 

Det kongelige landbruks- og matdepartement har sendt på høring et forslag til endring i lov 
av 15. juni 2001 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Høringsbrevet følger som trykt 
vedlegg. 

Etter lovens 5 1 er det i dag staten som har ansvaret for å sikre en landsdekkende 
dyrehelsetjeneste. Departementet foreslår at denne bestemmelsen oppheves og erstattes med 
en ny 3a som skal lyde: Kommunenes ansvar: Kommunene skal sørge for tilj?edsstillende 
tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. 

I tillegg foreslås det å fjerne hjemmelen for å pålegge veterinærer plikt til å delta i 
vaktordninger. Det foreslås en ordning hvor kommunene skal vurdere om det er nødvendig 
med slik vaktordning. Der det er nødvendig, skal dette avtales mellom kommunen og 
veterinærene. 

Vurdering: 

Rådmannen finner det riktig å knytte noen kommentarer til saken. 

Staten gjennomførte for kort tid siden en omfattende prosess for å samle myndighet, 
kompetanse og tjenester innen det aktuelle området, herunder organisering av veterinærvakt, 



med Landbruksdepartementet som det sentrale "Matdepartementet" og med Mattilsynet som 
det statlige forvaltningsorgan. 

I denne prosessen var staten svært lite lydkerr til innvendinger, b1.a. fra flere kommuner. 
Mange kommuner mente at velfungerende enheter ( b1.a. kommunale næringsmiddeltilsyn) 
ble splittet opp ved at staten overtok tilsynsdelen mens kommunene ble sittende igjen med 
laboratoriedelen. I ettertid har vi i Ringerike klart å løse problemet med laboratoriet ved en 
overføring til BUVA AS. Dette skjedde imidlertid ikke uten betydelig innsats fra 
kommunens side. 

Den endringen som nå foreslås har nok sin bakgrunn i at staten ikke har klart å løse 
problemer knyttet til vaktordninger for veterinærer, jfr de mange medieoppslag om dette de 
siste par årene. Dette problemet ønsker man tydeligvis å delegere til kommunene. 
Rådmannen stiller seg noe undrende til dette. 

I områder med store avstander og liten dyretetthet vil det nødvedigvis bli kostbart å drifte en 
god veterinærtjeneste. Det er dette som er kjernespørsmålet, og problemet er selvsagt 
nøyaktig det samme uavhengig av om det er staten eller kommunene som har ansvaret for 
organiseringen. 

Etter den tidligere omtalte reformen har kommunene få kontaktpunkter mot 
veterinærmiljøene. Det må derfor antas at en kommunal organisering av veterinærtjenester 
vil bli kostbar. 

De økonomiske sidene ved endringene vil bli nærmere omtalt i kommuneøkonomi- 
proposisjonen våren 2006. Rådmannen forutsetter at alle nye kostnader Ringerike kommune 
får med denne ordningen, vil bli dekket fullt ut. 

Saksdokumenter (trykt vedlegg): 

Høringsbrev fra Det kongelige landbruks- og matdepartement datert 15.02.06. 

Ringerike kommune, 04.05.2006 

ko fl-.&-( Svein Aannestad 

rådmann 

Saksbehandler: Lars Olsen 


