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Saksnr.:

LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - HØRING AV
FORSLAG TIL LOVENDRING

Landbruks- og matdepartementet har oversendt vedlagte høringsforslag til endringer i lov
15.juni 2001 nr.75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Høringsfristen er 15.05.2006.

Departementet ønsker at kommunene fra 2007 skal sørge for tilfredsstillende tilgang på
dyrehelsepersonell og samtidig skal kommunene få ansvar for klinisk veterinærvakt.
Etter lovens § 1 annet ledd er det i dag staten som har det overordnede ansvar for å sikre en
landsdekkende dyrehelsetjeneste. Det foreslås derfor en ny bestemmelse i § 3 a om
kommunens ansvar.

Bestemmelsene i lovens § 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. Den type lovregulering bør ikke videreføres overfor kommunene. Departementet
foreslår derfor at § 26 oppheves.

I Asker er det forholdsvis god dekning av dyrehelsepersonell hva gjelder hest og kjæledyr,
mens veterinærer for produksjonsdyr finnes på Veterinærhøyskolen i Oslo og
Veterinærkontoret i Drammen. Statens tilbud om klinisk veterinærvakt for produksjonsdyr er
for Asker og Bærum i Vestby kommune. Dette vurderes som et dårlig tilbud i forhold til
landbruksnæringen. Ansvaret for kommunal sektor i vårt område (Asker og Bærum) vil
hovedsakelig derfor være å sørge for klinisk veterinærvakt, på kveld, natt og i helger og
høytider, både for hobby- og kjæledyr og dyr i landbruket. I dag gir ikke kommunen noen
økonomisk støtte til veterinærtjeneste og vi har heller ikke egen kommuneveterinær. Staten
sier de vil gi full økonomisk dekning til det merarbeid både administrative og økonomisk som
lovforslaget vil medføre.

Bakgrunnen for endringsforslaget er tilrådning og konklusjon fra Sagelvmo-utvalget, nedsatt
av Landbruksdepartementet i mars 2004. De skulle vurdere hvordan en for veterinært
personell kan bidra med offentlige virkemidler, slik at en tilfredsstillende veterinærdekning
kan opprettholdes i aktuelle områder og de mente at den beste løsningen var at kommunene
gis ansvaret, både for veterinærdekning og klinisk veterinærvakt.

Staten har i dag ansvar for å organisere og finansiere klinisk veterinærvakt på kveld, natt og i
helger og høytider. I dag er det både en klinisk veterinærvakt og en spesialvakt for kjæledyr.
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Et utvalg har gjennomgått vaktordningene og de har anbefalt at den kliniske veterinærvakten
bør styrkes i forhold til dagens nivå, og at det heretter kun bør være en ordning for klinisk
veterinærvakt som bør omfatte akutte behov for kvalifisert bistand til alle dyrearter.
Landbruks- og matdepartementet har på grunnlag av utvalgsanbefalingen sagt opp avtalen om
spesialvakt for kjæledyr. Det vil derfor kun være en generell klinisk vaktordning som kan ta
hånd om både dyr i landbruket samt hobby- og kjæledyr som vil være i drift når kommunene
overtar ansvaret.

Ansvar for tiltak mot smittsomme dyresykdommer og oppfølging av dyrevern saker følger av
annet lovverk (matloven og dyrevernloven). Forvaltningen av disse oppgavene omfattes ikke
av den foreslåtte ansvarsoverføringen, og vil fortsatt bli ivaretatt av Mattilsynet.

I strøk av landet med god dekning av dyrehelsepersonell, vil kommunens ansvar kun være
relatert til tilgang på tjenester (vaktordning) i de tidsrom som ikke ansees som ordinær
arbeidstid for de aktuelle næringsutøverne.

Lovforslaget gir rom for ulike tilnærmingsmåter for kommunene. Det kan være aktuelt med
interkommunalt samarbeid mellom to eller flere kommuner hvis forholdene ligger til rette for
en slik ordning. Lovforslaget gir ikke noe pålegg om at den enkelt kommune skal sørge for en
tilfredsstillende dyrehelsetj eneste på egenhånd.

Sett i henhold til § 26 i Dyrehelsepersonelloven har Moderniseringsdepartementet vurdert
konkurransebegrensende offentlige reguleringer inne frie yrker, deriblant veterinærene.
Tilrådningen er at Landbruks- og matdepartementet tar initiativ til å endre § 26. De foreslår at
bestemmelsen endres slik at veterinærene gjennom Den norske veterinærforening mister den
vetorett de i praksis er gitt med forhandlingene med staten.

Departementet foreslår at det ikke lenger lovfestes en hjemmel til å pålegge veterinærer plikt
til å delta i vaktordningen. I den grad kommunene vurderer det som nødvendig å sikre at
veterinærer vil delta i en vaktordning, kan dette hensiktmessig  løses  ved at dette avtales
mellom kommunen og aktuelt personell.

Økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene av det nye lovpålagte ansvaret
er knyttet til de tiltakene som må iverksettes for å sørge for tilgjengelighet av de aktuelle
tjenestene for brukerne (tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell).
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Departementet regner at det vil bli behov for en viss økonomisk styrking utover de midler som
allerede brukes av kommunene på frivillig grunnlag. I tillegg vil både administrasjon av
ansvaret for å bidra til en tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og
administrasjon av en vaktordning for dyrehelsepersonell, gi en del administrative kostnader
for kommunene. Mattilsynet har anslått sine årlige administrative kostnader til  0,5  mill.
kroner.

Det tas sikte på at nødvendige administrative kostnader i kommunene skal kompenseres i
forbindelse med ansvarsreformen. Det sies at regjeringen har en ambisjon om at alle nye
oppgaver som pålegges kommunal sektor skal være fullfinansiert.

Landbruks- og matdepartementet tar sikte på at midlene til klinisk veterinærvakt (kapittel
1115 post 70) og midler knyttet til det nye ansvaret for tilgang på tjenester fra dyrehelse-
personell skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, evt. etter øremerking av
tilskuddet i en overgangsperiode.

LANDBRUKSKONTORETS VURDERINGER:
Saksfremstillingen er lik saksfremstillingen til Sektorutvalg levekår i Bærum kommune, med
noen tilpasninger  til Asker.  Begge kommunene omtales i saken.

I Asker er det helt naturlig at landbruksutvalget behandler saken.

I forhold til tilgang på dyrehelsepersonell er det i Asker, og også i Bærum relativt mange
privatpraktiserende veterinærer. De er stort sett spesialister på hest eller kjæledyr. Det er ikke
grunnlag for privatpraktiserende veterinærer som er spesialister på produksjonsdyr, på grunn
av for få husdyrholdere i Asker og Bærum. Gårdbrukere som driver med produksjonsdyr i
Asker bruker Veterinærkontoret i Drammen, mens brukere i Bærum i dag får hovedsakelig
dekket sine behov for veterinærtjenester på Veterinærhøyskolen i Oslo. Begge disse stedene
har klinisk vakttjeneste hvor de har åpent i helger etc.

Det er mange privatpraktiserende veterinærer i vårt område som er spesialister på hest og
kjæledyr. Noen dyreklinikker har vakttjeneste for kunder i helger etc., mens hesteholdere da
benytter seg av tilbudet i Drammen eller på Veterinærhøyskolen i Oslo.

Statens tilbud om klinisk veterinær vakttjeneste (kveld, natt, i helger og høytider) for Asker og
Bærum er i Vestby kommune. Dette er ikke tilfredsstillende for våre brukere. Som nevnt over
bruker våre husdyrbrukere Veterinærhøyskolen. Dersom Veterinærhøyskolen flytter til Ås,
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som det er planer om, vil ikke Bærum ha tilfredsstillende veterinærtilbud til de som driver
med produksjonsdyr, verken på dagtid eller i helger, og hestene har heller ikke da noe
vakttilbud.

Verken Asker eller Bærum har kommuneveterinær, og det gis heller ingen tilskudd til drift av
veterinærtjenester fra kommunene.

Det sies at Mattilsynet bruker 0,5 mill. kroner til administrasjon av vaktordningen i dag.
Dersom kommunene overtar denne oppgaven vil det nok kreve mye mer ressurser. På den
annen side har ikke vårt distrikt noen tilfredsstillende vaktordning for veterinærtjeneste.
Statens tilbud i Vestby kommune vurderer vi som dårlig, det er alt for langt unna dersom det
er behov for øyeblikkelig hjelp.

Derfor er det mulig at kommunal forvaltning på disse områdene vil gi en bedre løsning for
våre brukere særlig med tanke på et tilfredsstillende vakttilbud i helger etc. Da det er sagt at
det vil gis full økonomisk kompensasjon, bør det være en prøveordning, slik at administrative
og økonomiske konsekvenser blir synliggjort før en evt. rammeoverføring til kommunen.

Forslag til

VEDTAK:

Asker landbruksutvalg tar lovforslaget til etterretning. Staten gir i dag ikke noe godt tilbud om
klinisk veterinærvakt for landbruksnæringen i vårt område, tilbudet er i Vestby kommune. Det
er derfor mulig at lovforslaget kan føre til bedre løsning på dette område for vårt distrikt, men
det er en forutsetning at kommunen gis full økonomisk kompensasjon både for merarbeid i
forhold til administrasjon og direkte økonomiske støtte til klinisk veterinærtjeneste.

VEDTAK:

Asker landbruksutvalg tar lovforslaget til orientering.  Staten gir i dag ikke noe godt tilbud om
klinisk veterinærvakt for landbruksnæringen i vårt område,  tilbudet er i Vestby kommune. Det
er derfor mulig at lovforslaget kan føre til bedre løsning på dette område for vårt distrikt, men
det er en forutsetning at kommunen gis full økonomisk kompensasjo både for merarbeid i
forhold til administrasjon og direkte økonomiske støtte til klinisk vet ri ærtj neste.

RETT  UTSKRIFT  =gys - D6 (JØ
-----------------------------------------------------------------
Sign. Sendt til:

Landbruks- og matdep rte .mentet
\

V
Asker kommune, Ordføreren
Asker kommune, Rådmannen
Asker kommune, Komm.sjef for tekn. sektor


