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Trykte vedlegg: Høringsnotat om endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og 
annet dyrehelsepersonell. 
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

Utrykte vedlegg: 

Utvalgssaksnr I Utvalg 

Sammendrag 
Landbruks- og matdepartementet oversender vedlagte høringsforslag til endringer i lov 15. 
juni 200 1 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. 

Mstedato 

Det er behov for lovendringer i forbindelse med planlagt etablering av kommunalt ansvar for 
å sørge for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell. Samtidig blir det kommunene som 
E r  ansvar for klinisk veterinærvakt. 

I I 

Etter gjeldende lov er det staten som har det overordnede ansvaret for å sikre en 
landsdekkende dyrehelsetjeneste. Departementet ønsker at kommunene fra 2007 skal sørge 
for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. For at det skal være mulig, må 
lovens fj 1 annet ledd oppheves. Samtidig foreslås det en ny bestemmelse i fj 3 a om 
kommunens ansvar. 
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Bestemmelsene i lovens 5 26 om klinisk vakt regulerer dagens ordning der staten har 
ansvaret og gir samtidig bestemmelser for forhandlingene med yrkesorganisasjonene. I 
praksis har yrkesorganisasjonene vært Den norske veterinærforening og den kliniske vakten 
har rettet seg mot landdyr. Departementet mener at den type lovregulering ikke bør 
videreføres overfor kommunene, og foreslår derfor at $ 26 oppheves. 

Det vises til høringsnotates utredning. 

Vurdering: 
Det vurderes som positivt at ansvaret for veterinærtjenestene overf~res til kommunene. 
Regjeringens ambisjoner er at alle nye oppgaver som pålegges kommunene skal være 
fullfinansiert. Landbruks- og matdepartementet tar sikte på at både midlene til klinisk 
veterinærvakt og midler knyttet til det nye ansvaret for tilgang på tjenester fra 
dyrehelsepersonell skal innlernmes i rammetilskuddet, evt. øremerking av tilskuddet i en 
periode. De økonomiske sidene ved reformen vil bli nærmere omtalt i 
kommuneproposisjonen som legges fram våren 2006. Det er derfor uklart hvordan den 
økonomiske kompensasjonen til kommunene blir, men det må forutsettes at kommunene får 
fullfinansiert kostnadene med reformen. 

Rådmannens Innstilling: 
Grane kommune støtter departementets forslag til endring av lov 15. juni nr. 75 om 
veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Det forutsettes at kommunene får fullfinansiert 
kostnadene med reformen. 

Vedtak i Naeringskomitken - 18.05.2006: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Med hilsen 
. 

c c- L-2 , 
Else Wika 
Konsulent 
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