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

TIL ENDRING

Formannskaphar i møte den 23.05.2006 behandlet sak 0058/06 og fattet slikt vedtak:

Formannskapets vedtak:
Røyrvik Formannskap, frarår at dyrehelsepersonelloven endres slik det framgår av utsendt høringsnotat.
Begrunnelse:
Bakgrunnen for Røyrvik kommunes skepsis til den foreslåtte endringen er:
Det må fortsatt være et statlig ansvar å sikre et tilfredsstillende veterinærtilbud i alle deler av
landet ut fra brukernes behov, sikring av god dyrehelse og ivaretakelse av dyrevernmessige
forhold. Den foreslåtte ordningen gir ingen garanti for en forsvarlig veterinærdekning.

2. Dagens opplegg med at det lokale mattilsynet administrerer ordningen med veterinærvakt og
dermed opprettholder et nært samarbeid med de privatpraktiserende veterinærer, er et viktig
ledd i det tilsyns- og beredskapsarbeidet som tilligger mattilsynet. Mattilsynet har ekspertisen
og den regionale forankringen. Kommunene har ikke samme kompetanse, og ikke samme
nærhet til tilsynsfunksjonene innen dvrehelse og dvrevern.
3. Det er ikke tilrådelig å vedta en ansvarsoverføring til kommunene uten at det er klarlagt at det

følger med en fullverdig økonomisk kompensasjon. Kompensasjon gjennom
rammetilskuddsordningen

er ikke tilfredsstillende.

Enstemmig vedtatt.

Postadresse:
Plan-, drifts- og næringsavdelingen
7898 Limingen

Sentralbord:
Telefaks:
Saksbehandler

E-post: postmottak@royrvik.kommune.no
www. royrvik. kommune.no

74 33 63 00
74 33 63 01
tlf: 74 33 63 84

Postgiro:
Bankgiro:
Postgiro for skatt:

7874.05.95244
4448.10.01606
7855.05.17395

Org. nr:

NO 964 982 120

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel.
Eventuell klage sendes rådmannen og stiles til Formannskap.
Dette til Deres orientering.
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