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Endring i lov av 15.06.01 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
- uttalelse fra Songdalen kommune
Formannskapet i Songdalen behandlet i møte den 10.05.06 forslag til endring av ovennevnte
lov og gjorde følgende enstemmige vedtak:
"l.
I forbindelse med at statens nåværende ansvar for åfinansiere veterin~rtjenestenoverføres

til kommunene forutsetter Songdalen kommune at staten i en overgangsperiode gir et
øremerket tilskott til kommunene der alle faktiske kostnader med veterinærtjenesten er
innarbeidet. v Overgangsperioden gjøres så lang som mulig.
2.
Når finansiering av veterin~rtjenestenblir innlemmet i rammetilskottet krever Songdalen
kommune at vi ikke skal komme økonomisk dårligere ut som følge av ordningen".

Med h i l s e n

%ws)(h--i
Thor Skjevrak

Vedlegg:
Kopi av møtebok i f-sak nr. 050106
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Uttalelse fra Songdalen kommune anghende endringer i lov av 15.06.01 nr.
75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell
Dokumentliste:
N r T Dok.dato AvsendedMottaker
1 I 26.04.2006 Landbruks- og
matdepartement

Tittel
Hwring av forslag til endring av
lov om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
Bakgrunn for saken:
Landbruks- og matdepartementet, LMD, har sendt et høringsforslag til b1.a. alle
kommunene om endringer i ovennevnte lov.
Etter dagens lov har staten det overordnede ansvaret for å sikre en
landsdekkende dyrehelsetjeneste. Dette betyr b1.a. ansvaret for å organisere og
finansiere såkalt klinisk veterinærvakt på kvelds- og nattetid, helg og hwytid.
LMD foreslår at dette ansvaret fra 2007 skal overføres til kommunene. Det
såkalte Sagelvmo-utvalget sier i sin innstilling:
"Utvalget mener at de utfordringer en står ovenrfor med hensyn til å få en
tilfredsstillende veterinærdekning i alle deler av landet best kan lwses ved at
tilgang på kliniske veterinærtjenester gjøres til et kommunalt ansvar. Utvalget
tilrår derfor at kommunene gis ansvar for at det finnes en tilfredsstillende
veterinærdekning. Utvalget mener det i den sammenheng vil være nødvendig at
også det statlige ansvaret for den kliniske veterinærvalten legges til kommunal
sektor".

For øvrig åpner høringsforslaget for at kommunene sltal gis stor frihet i hvordan
de ønsker å organisere veterin~rtjenestensin b1.a. gjennom interkommunal
ordning. Det foreslås videre at det ikke lenger lovfestes en hjemmel til å pålegge
veterinærer plikt til å delta i valttordningen. I den grad kommunene vurderer det
som nødvendig å sikre at veterinærer vil delta i en vaktordning, kan dette løses
gjennom avtale mellom ltommunen og vedkommende veterinær(er).
Økonomislte og administrative Itonseltvenser:
LMD sluiver i sitt høringsnotat at veterinmene yter sine tjenester til gårdbrukere
som er selvstendig næringsdrivende og at betalingen dermed er et forhold
mellom disse partene. Gjennom jordbruksavtalen er det etablert et
tilsltottsordning for reisegodtgjøring for å utlikne geografisk "urettferdighet".
Videre sluiver departementet at de øltonomiske og administrative kostnadene av
det nye lovpålagte ansvaret derfor er knyttet til de tiltakene som må iverksettes
for å gjøre tilgjengelige de aktuelle tjenestene for brukerne. Departementet
regner med at det vil bli behov for en viss øltonomislt styrking utover de midler
som allerede brukes av kommunene på, soin de sltriver, frivillig grunnlag.
Nedenfor siteres det videre fra høringsutlastet:

".. .Både administrasjon av ansvaret for å bidra til tilfredsstillende tilgang på
tjenester fra dyrehelsepersonell og administrasjon av en vaktordning for
dyrehelsepersonell, vil gi en del administrative kostnader for
kommunene. ..... . ...
Regjeringen har en ambisjon om at alle nye oppgaver som pålegges kommunal
sektor skal være fullfinansiert. Landbruks - og matdepartementet tar silte på at
både midlene til ltlinislt veterinaervaltt og midler knyttet til det nye ansvaret for
tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell skal innlemmes i rammetilskuddet til
ltommunene, evt. etter øremerking av tilskuddet i en overgangsperiode. De
øltonomiske sidene av ansvarsreformen vil bli nærmere omtalt i
Itommuneproposisjonen som legges fram våren 2006.
Departementet vil i samarbeid med KS beregne de administrative og
økonomiske konsekvensene for kommunene, men ser gjerne at
høringsinstansene kommenterer disse forholdene spesielt".
Vurdering:

Rådmannen oppfatter høringsbrevet dit hen at realiteten omkring kommunal
overtakelse av ansvaret i stor grad allerede er avgjort og mener derfor at
kommunens fokus hør vere mot selve overtakelsen.
Rådmannen mener høringsnotatet fra LMD er vagtformulert når det skrives at
regjeringen har en ambision om å sikre fullfinansiering av den kommunale
overtakelsen. Vi har en viss erfaring med at kommunal overtaking av tidligere
statlige ansvarsområder medfører økte utgifterfor kommunen. Rådmannen

forventer derfor at det etableres et øremerket tilskott som tar høyde for de reelle
kostnadene. Ved en eventuell senere innlemming i det kommunale
rammetilskottet krever vi at kommunen ikke kommer økonomisk svekket ut etter
innlemm ingen.
Utuykt vedlegg:
"Høring av forslag til endring av lov 15. juni 200 1 nr. 75 om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell"

RÅDMANNEN

FORESLAR AT FORMANNSKAPET GJØR FØLGENDE VEDTAK:

I forbindelse med at statens nåværende ansvar for å finansiere veterinærtjenesten
overføres til kommunene forutsetter Songdalen ltommune at staten i en
overgangsperiode gir et øremerltet tilskott til kommunene der alle faktiske
kostnader med veterinærtjenesten er innarbeidet. Overgangsperioden gjøres så
lang som mulig.
2.
Når finansiering av veterinærtjenesten blir innlemmet i rammetilskottet lu-ever
Songdalen ltommune at vi ikke sltal komme økonomisk dårligere ut som følge
av ordningen.

Votering:
Enstemmig vedtatt

I forbindelse med at statens nåværende ansvar for å finansiere veterinærtjenesten
overføres til kommunene forutsetter Songdalen kommune at staten i en
overgangsperiode gir et øremerltet tilskott til ltommunene der alle faktiske
kostnader med veterinærtjenesten er innarbeidet. Overgangsperioden gjøres så
lang som mulig.

Når finansiering av veterinærtjenesten blir innlemmet i rammetilskottet krever
Songdalen kommune at vi ikke skal komme økonomisk dårligere ut som følge
av ordningen.
Songdalen kommune, l l .mai 2006
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Varaordfører
Reidun Fredriksen
Form. skap.sekr.

