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Marit Bergliot Braathen 

Fra: Ane Tingstad Grav [Ane.Tingstad.Grav@nittedal.kommune.no] 

Sendt: 20. mai 2006 1459 

Til: Marit Bergliot Braathen 

Kopi: knut.samseth@o2i.net 

Vedlegg: Vedtak - høringsuttalelse om forslag til endring av lov av 15. juni nr. 75 om veterinærer og 
annet dyrepersone1l.doc 

Hei! 
Oversender vedtak angående høringsuttalelse fattet 08.05.06 i formannskapet i Nittedal kommune. 

Vedtaket vil også bli sendt pr. post. 

Med vennlig hilsen 

Ane Tingstad Grav 
Nittedal kommune 
Arealplanlegger, teknisk seksjon 
Tlf: 67 05 91 66 
Epost: ane.tinastad.grav@nittedal.kommune.no 

Sak:b~ ' l  & r %  

Kcpi. Avskr.: 
7 13 



Saksprotokoll 

Utvalg: Formannskapet 
Mstedato: 08.05.2006 
Sak: 47/06 
Arkivsak: O619 1 6 
Tittel: HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 

2001 NR 75 OM VETERINERER OG ANNET DYREPERSONELL 

BEHANDLING: 

Representanten Tone T. Johansen (FrP) fremmet følgende forslag: 

I ett lite land som Norge er det ingen grunn til at kommunene skal belastes og måtte påta seg ansvaret 
for veterinærdekning og at den kliniske vakten overføres fra staten til kommunene. 

Utfordringen i dag er å få en god veterinærdekning for hele landet, og denne utfordringen må være 
statens ansvar, både i form av finansiering og administrasjon. 

Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslaget fra Tone Johansen (FrP). 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (FrP). 

VEDTAK: 

Kommunen stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget om at ansvaret for veterinærdekning og at 
den kliniske vakten overføres fra staten til kommunene, mot at det overføres tilstrekkelig og varige 
økonomiske midler for å kunne håndtere de nye oppgavene. 

For å løse ansvaret i de bynære områdene bør det vurderes et interkommunalt samarbeid. Med få 
næringsutøvere i kommunen er det behov for å ha en kostnadseffektiv administrasjon av tjenesten. 

Kommunene får i den første tiden store administrative kostnader ved overtakelsen av ansvaret. Dette 
bør kompenseres særskilt. 

Ordningen med at de økonomiske satsene for vaktordningen til veterinærene fastsettes sentralt bør 
videreføres. Dette vil spare kommunene for mye ekstra arbeid, samtidig som det da ikke blir de store 
forskjellene kommunene seg i mellom. 

Det er viktig å ha økonomisk forutsigbarhet for å kunne håndtere det nye ansvarsområdet, slik at man 
fortsatt klarer å opprettholde beredskapen mot smittsomme dyresykdommer. 


