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Høring av forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr 75 om veterinærer
og annet dyrehelsepersonell
Det vises til høringsbrev av 15. februar med vedlagt høringsnotat og forslag til
lovendinger. Det vises videre til telefonsamtale med Marit Braathen om utsettelse av
høringsfristen til 26. mai.
I høringsforslaget

fra departementet ønsker en å gjøre lovendringer som vil gi kommunene

ansvar for å sørge for en tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.
Forslaget innebærer at både ansvaret for veterinærdekning og klinisk veterinærvakt
overføres fra staten til kommunen.
Norges Bondelag har sendt forslaget ut på høring blant vare fylkeslag. Forslaget er videre
behandlet av styret i Norges Bondelag på møte den 24. mai.
Samtlige fylkeslag som har avgitt uttalelse er negative til lovforslaget. Styret i Norges
Bondelag fattet følgende vedtak i saken:
"Norges Bondelag vil understreke at det er et statlig ansvar å sikre en tilfredsstillende
tilgang på veterinærer for husdyrholdere over hele landet. For å sikre et enhetlig godt
tilbud av veterinærtjenester til alle husdyrprodusenter går Norges Bondelag i mot
forslaget om å overføre ansvaret for tilfredsstillende tilgang til kliniske
veterinærtjenester til kommunene. "
I lovforslaget er det ikke angitt nærmere hva som ligger i begrepet "tilfredsstillende tilgang
på tjenester fra dyrehelsepersonell". Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere
dette. Norges Bondelag frykter at den økonomiske situasjonen for mange kommuner vil
føre til at en vil foreta innsparinger på dette området slik at tilbudet av veterinærtjenester
vil bli dårligere enn i dag med kommunalt ansvar. Særlig frykter vi at tilbudet vil bli dårlig
der avstanden mellom gardene er stor og/eller dyretettheten lav. En overføring av ansvaret
til kommunene vil mao kunne føre til store forskjeller mellom kommuner avhengig av
hvordan de prioriterer midler og vurderer hva som er tilfredsstillende veterinærdekning.
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For Norges Bondelag er det viktig at tilgangen på veterinærtjenester for den enkelte
dyreeier er god, uavhengig av om kommunen har god eller dårlig økonomi. Norges
Bondelag foreslår derfor at det i §l . Lovens formål 2. ledd står: "Staten har det
overordnede ansvaret for å sikre en landsdekkende veterinærtjeneste. "
I lovforslaget legges det opp til at midlene som i dag går til klinisk veterinærvakt og midler
knyttet til det nye ansvaret innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Hvilke
økonomiske rammer kommunene står overfor dersom ansvaret overflyttes dem, skulle gått
fram av kommuneproposisjonen som ble lagt fram i vår. Det gjør det imidlertid ikke. I
nevnte proposisjon henviser en til statsbudsjettet for 2007 for nærmere avklaring av det
økonomiske forholdet. Norges Bondelag konstaterer at de økonomiske forholdene ikke er
avklart. Det er ingen garanti for at kommunene for overført tilstrekkelig med midler for å
sikre en forsvarlig veterinærdekning. Uten en øremerking av midlene har en heller ingen
garanti for at midlene brukes på å sikre en forsvarlig veterinærdekning, men heller brukes
på andre områder.
I høringsnotatet foreslås det også at forhandlingsretten til Den norske veterinærforening
fjernes og at kommunene skal stå fritt til å velge hvordan vaktordningen skal organiseres.
Norges Bondelag frykter at en avvikling av den sentrale forhandlingsretten vil føre til
uforutsigbarhet for praktiserende veterinærer og kunne gå ut over rekrutteringen av
veterinærer til distriktene med mindre husdyrhold. Det har riktignok vært støy omkring
forhandlingene om en veterinæravtale de siste årene. Norges Bondelag mener mye av
konfliktene kunne vært unngått dersom en hadde hatt på plass en tvisteløsningsordning.
Fordi dette ligger utenfor arbeidstvistloven i kommunen ville det vært hensiktsmessig å
lovfeste en nemndløsning slik SP, V og Krf foreslo ved innføring av
dyrehelsepersonelloven i 2001. Norges Bondelag vil understreke betydningen av at
forhandlingsretten opprettholdes , men at en får på plass en tvisteløsningsordning.
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