22/05

'06

MAN 13:53

FAX 79977681

16001

SVIå- PLAN!L'TVIKLING
78977681

andhrul:s

SØR-VARANGER KOMMUNE
PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN

2 3 MAI
5

DET KONGELIG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT
vl Marit BergliotBraathen
Postboks 8007 Dep.
0030 OSLO

Vår ref.:
Arkivkode:

ref.:
K2-V21

22.05.2006

Saksnr.: 06M0011
Linda H

78

kommune.no

HØRING AV FORSLAG TILENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER
OG ANNET DYREHELSEPERSONELL
Bakgrunn for saken:
Departementet ønsker at kommunen fra 01.01.2007 skal sørge for tilfredsstillende tilgang på
dyrehelsepersonell og samtidig bli et kommunalt ansvar for klinisk veterinærvakt.'
utvalget mener at de utfordringene en står ovenfor med hensyn til åfå en tilfredsstillende
veterinærdekning i alle deler av landet best kan løses ved at tilgangen på kliniske veterinærtjeneste
gores til et kommunalt ansvar. Utvalget tilrår derfor al kommunene gis ansvar for at det,finnes en
tilfredsstillende veterinærdekning. Utvalget mener det i den sammenheng vil være nødvendig al også
det statelige

ansvaret for det kliniske

Veterinærsituasjonen

i Sør -Varangcr

veterinærvakten

legges til kommunal

sektor. "

kommune:

Selv om det er i dag er staten som har det overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende
dyrehelsetieneste
er verken Sør-Varanger kommune, Mattilsynet eller primæ rnæringen tilfreds med
dagens løsningSør-Varanger kommune har i dag en ansatt en veterinær i 50 % stilling til klinisk praksis. Dvs. at det
kun 2 dager at det er veterinærvakt på dagtid. Resten av dyrlegepraksisen må foregå på
ettermiddag/kvelds -tid og i helgene.
Dagens situasjon er uholdbar både for gårdbrukere og veterinærer.
Etter at veterinærtjenesten ble underlagt Mattilsynet var det mange kommuner som mistet det stedlige
veterinærtilbudet. Etter omleggingen har det vært store problemer for flere kommuner å finne løsning
pdå hvordan veterinærtjenesten skulle løses.
Departementet

foreslår

å oppheve

§ t annet ledd og fastsette

ny § 3a, som innebærer at statens ansvar

blir overført til kommunene. Dette forslaget gir kommunen plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang
på tjenester fra dyrehelsepersonell, dette vil ikke gi en enhetlig veterinærtilbud i landet.
Veterinærtjenesten bør være lik for alle landets områder, det vil den ikke være med dagens forslag.
Ved at kommunen får ansvaret vil det ut fra de stedlige forholdene være vanskelige å rekruttere
veterinærer til distriktene.

Uten at staten har ansvaret for veterinærtjenesten vil det være svært vanskelig for kommunen å skaffe
vikarer i tilfelle £eks . sykdom eller permisjoner o-l. Kommunene vil ikke ha mulighet til å omdirigere
veterinærer som staten har i dag . Dette vil føre til at utkantkommuner som Sør -Varanger vil måtte
betale mer for veterinærteneste
og vakt enn sentrale kommuner , fordi det ikke vil være
næringsgrunnlag for klinisk veterinærtjeneste i området.
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I høringsuttalelsen oppfordres kommunene til "utstrakt interkommunalt samarbeid " men dette vil ikke
kunne gjennomføres i Sør-Varanger
da avstandene til nabokommunen er for store med tanke på akutte
tilfeller til å kunne samarbeide om felles vaktordning.
Næringskomiteen
har i inst. S. nr. 180 (2004-

2005) bl.a. uttalt at " Den kliniske veterinærvakten er samfunnets sikkerhetsnett for å sikre at det er
tilgang på veterinmryenester. For bønder er det helt grunnleggende at dyr kan få behandling innen
rimelig tid og dermed unngå unødvendige lidelser ".
§26 Om klinisk vakt oppheves.
Departementet foreslår at det ikke lenger lovfestes en hjemmel til, å pålegge veterinærer plikt til å delta
i vaktordningen. Dette betyr likevel at kommunen har ansvaret for tilfredsstillende veterinærtjeneste.
Kommunen stiller seg spørrende til hvordan kommunen skal løse situasjoner der det ikke er mulig å fa
noen til å stille opp på en vaktordning.
Vaktordningen
har sikret at det har vært

tilgang

på veterinærer

utenom

kontortider,

uten denne

vaktordningen vil veterinær dekningen kunne føre til at befolkningen ikke er sikret dyrlege utenom
kontortider. Ved å oppheve vaktordningen kan dette føre at det for kommunen blir kostbart å
opprettholde klinisk vakt, liten næringsgrunnlag for klinisk veterinærtjeneste fører i tillegg til at det
ikke vil være lett å finne veterinærer i fylket.
Punkt 4 om økonomiske og administrative konsekvenser.
Departementet

regner med at med at det vil bli behov for en viss økonomisk

styrking utover de midler

som allerede brukes av kommunen på frivillig grunnlag. Dette vil bli nærmere omtalt i
kommuneøkonomiproposisjonen som legges frem våren 2006 . Ansvarsoverføringen kan ikke bli
vedtatt før det er klart om det følger med tilstrekkelige midler ved å overføre ansvaret over til
kommunen . Det holder ikke at "regjeringen har ambisjoner om at alle nye oppgaver som pålegges
kommunal sektor skal være ful fnansiert

"„ de må være fullfinansiert.

Det kommer heller ikke fram i høringsnotatet hvilken arbeidsbelastning dette vil gi kommunen.

Sør-Varanger

kommune

anbefaler:

Kommunen anbefaler på det sterkeste at veterinærtjenesten forblir staten
der staten har ansvaret for å organisere og Finansiere klinisk veterinærvakt
høytider.
Ved at staten. har ansvaret vil det gi et enhetlig veterinærtilbud i landet.
bedre oversikt og muligheter til å kunne omdirigere veterinærer ved
mangel på veterinærer.
De stedlige veterinærene

i kommunen

har frarådet

kommunen

sitt ansvar som den er i dag;
på kveld, natt og i helger og
Staten vil også kunne ha en
krisesituasjoner når det blir

å gå med på forslaget

da det vil skape

mer usikker reknittering spesielt ved akutt mangel på dyrehelsepersonell.
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