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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV
15.JUNI 2001 NR.75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL

Kommunestyret behandlet i møte 11.05.2006 sak 17/06. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret i Rennebu kommune gir slik høringsuttale til endringsforslag av lov 15. juni  2001
om veterinærer og annet dyrehelsepersonell:

1. § 1. lovens formål, 2 ledd, består som i dag. Rennebu Kommune mener at Staten fortsatt må
ha et overordnet ansvar for veterinærtjenesten selv om ansvaret for tilgangen på
dyrehelsepersonell og for klinisk veterinærvakt eventuelt delegeres til kommunene.
Ansvarsfordelingen mellom Stat og kommune må være avklart og klart definert før en
nyordning iverksettes.

2. Rennebu Kommune ber om at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av
veterinærtjenesten med fastleggelse av kriterier for hva som vil være tilfredsstillende nivå på
de oppgavene kommunene eventuelt skal ha ansvar for. Før kommunene gis ansvar for
veterinærdekning og vaktordning må det også foretas økonomisk konsekvensutredning, slik
at det kan gis garanti for at overføringene fra staten vil dekke det som blir ansett som et
tilfredstillende veterinærtilbud i framtiden. Svikt i dyrevelferden kan ha så alvorlige
konsekvenser at en må være trygg på at endringene i organisering ikke kan få uheldige følger
før endringene iverksettes.

3. MTL foreslår at en delegasjon bestående av noen medlemmer fra MTL og fra
administrasjonen sammen med nabokommuner, tar en tur til Oslo for å følge opp vedtaket
gjort i MTL vedr. eventuelt ansvarsoverdragelse til kommunene når det gjelder klinisk
veterinærvakt. Dette er en viktig sak for landbrukskommunen Rennebu, og et møte med
Departement/Stortingskomiteen/Trøndelagsbenken vil understreke vårt syn på saken.
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