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Hsring av forslag til endring av lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og 
annet dyrehelsepersonell 
Viser til deres brev, ref: 2006/00143 av 15. februar 2006. Slik Norsvin forstår forslaget 
medfører endringen at ansvaret for klinisk veterinærvakt overføres til kommunene, og at det 
blir et kommunalt ansvar å sikre tilfiedsstillende tilgang på dyrehelsepersonell. Dette er nå et 
statlig ansvar. 

At kommunene får et ansvar for å vurdere behovet for og omfanget av veterinærdekningen 
kan virke positivt ut fia kommunenes lokalkunnskap. Norsvin vil likevel gå imot den 
foreslåtte endringen av flere årsaker: 

l .  Norsvin mener det er for uklart hva som omfattes av begrepet - "tilfiedsstillende 
tilgang på dyrehelsepersonell". Norsvin mener det må gå klart fiam at det dreier seg 
om veterinær kompetanse, slik at hensynet til dyrevelferd og å hindre lidelse hos dyr 
blir ivaretatt. Denne kompetansen tilligger veterinærer. 

2. Det foreslås at ordningen skal innlemmes i rammeoverføringer til kommunene evt. 
etter en overgangsperiode med øremerkede midler. Dersom ordningen skal innføre må 
det følge med øremerkede midler minst på samme nivå som det som brukes i dag på 
veterinær vakt. Norsvin er imidlertid redd at den veterinære tjenesten fort kan bli en 
salderingspost når slike midler inngår i rammeoverføringer. Det vil på sikt kunne føre 
til enda større ulikheter mellom kommuner og et dårligere system. 

3. Hvis kommunene selv gis ansvaret for å sørge for "tilfiedsstillende tilgang på 
dyrehelsepersonell" (veterinærer) vil det kunne føre til forskjeller mellom ulike 
kommuner basert på den enkelte kommunes prioriteringer og økonomi. Dette vil ikke 
ivareta brukernes behov. Veterinærdekningen må i det minste defineres fia statlig 
hold. 

4. Norsvin er bekymret for den veterinære beredskapen, blant annet overfor alvorlige, 
smittsomme sykdommer ved dette forslaget. Slik beredskap må være et statlig ansvar, 
som sikrer lik beredskap over hele landet. Selv om bekjempelse av slike sykdommer et 
tillagt Mattilsynet er det en kjensgjerning at de praktiserende veterinærene er den 
viktigste gruppen mhp å oppdage en endret sykdomssituasjon. Således kan forslaget 
svekke den nasjonale beredskapen for smittsomme sykdommer. 

Med vennlig hilsen 

adm dir P 

Styremøte i Norsvin 16. mai 2006 


