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PORSGRUNN KOMMUNE
Legetjenester og miljørettet helsevern

Landbruks- og matdepartementet
Akersgt. 59 (R5)
Postboks 8007, dep
0030 OSLO

Dato :
24.05.2006
Referanse :
06/00979-004
Arkiv:
Saksbehandler __''e d
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Formannskapet i Porsgrunn behandlet høringsnotat om endring av lov 15. juni 2001 nr. 75 om
veterinærer og annet dyrehelsepersonell i møte 23.05.06 sak 0046/06 med følgende vedtak:
"Porsgrunn kommune årlimot forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell.
Kommunen er av den oppfatning at staten fortsatt bør ha ansvaret for å sikre en landsdekkende,
tilfredsstillende dyrehelsetjeneste. Dette er tjenester som i mange tilfeller må organiseres på tvers av
kommune- og fylkesgrenser.
I en tid med økende forekomst av helseproblemer knyttet til dyrehelse og matomsetning så bør
ansvaret sentraliseres. Norge er så lite og miljøene mange steder så små, at på dette området bør
man beholde både statlig styring og ansvar.
Også ut fra den store usikkerheten som ligger i kostnader og merarbeid for kommunene ved en
overføring av ansvaret, går kommunen imot en endring av loven."
Vedtaket var enstemmig

Med hilsen
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Vedlegg: Utskrift av formannskapets protokoll.

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE : Floodsgt . 6
E-post: postmottak @porsgrunn.kommune .no
Internett-adresse : http://www.porsgrunn .kommune.no/
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35 54 40 10
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SAMLET

SAKSFRAMSTILLING
Vedlegg til

Arkivsak : 06/00979
VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL

Saksbehandler:
Terje Nygaard
Saksnr .: Utvalg
0046/06
Formannskapet

FORSLAG

Arkiv: V50
Møtedato
23.05.2006

TIL VEDTAK:

Porsgrunn kommune årgimot forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell.
Kommunen er av den oppfatning at staten fortsatt bør ha ansvaret for å sikre en landsdekkende,
tilfredsstillende dyrehelsetjeneste. Dette er tjenester som i mange tilfeller må organiseres på
tvers av kommune- og fylkesgrenser.
I en tid med økende forekomst av helseproblemer knyttet til dyrehelse og matomsetning så bør
ansvaret sentraliseres. Norge er så lite og miljøene mange steder så små, at på dette området bør
man beholde både statlig styring og ansvar.
Også ut fra den store usikkerheten som ligger i kostnader og merarbeid for kommunene ved en
overføring av ansvaret, går kommunen imot en endring av loven.

Behandling /Avstemming

i Formannskapet

den 23.05.2006 sak 0046/06

Forslag til vedtak ble enst. vedtatt.
VEDTAK:
Porsgrunn kommune går imot forslag til endring av lov 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell.
Kommunen er av den oppfatning at staten fortsatt bør ha ansvaret for å sikre en landsdekkende,
tilfredsstillende dyrehelsetjeneste. Dette er tjenester som i mange tilfeller må organiseres på
tvers av kommune- og fylkesgrenser.
I en tid med økende forekomst av helseproblemer knyttet til dyrehelse og matomsetning så bør
ansvaret sentraliseres. Norge er så lite og miljøene mange steder så små, at på dette området bør
man beholde både statlig styring og ansvar.
Også ut fra den store usikkerheten som ligger i kostnader og merarbeid for kommunene ved en
overføring av ansvaret, går kommunen imot en endring av loven.
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VEDLEGG

UTENFOR

SAKSKARTET:

1. Høringsnotat
2. Lov om veterinærer og annet dyrepersonell
3. Brev fra Rising Dyreklinikk og Grenland Dyreklinikk

Bakgrunn:
Landbruks- og matdepartementet har oversendt til blant andre kommunene et høringsforslag til
endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (vedlegg 1 og 2).
Landbruks- og matdepartementet ønsker en lovendring i forbindelse med planlagt etablering av
kommunalt ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell og klinisk
veterinærvakt.
Etter lovens § 1 annet ledd er det i dag staten som har det overordnede ansvaret for å sikre en
landsdekkende dyrehelsetjeneste.
Departementet ønsker at kommunene fra 2007 skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester
fra dyrehelsepersonell. For at det skal bli mulig, må lovens § 1 annet ledd oppheves. Samtidig
foreslås det en ny bestemmelse i § 3a om kommunens ansvar. Videre må bestemmelsene i lovens §
26 om klinisk vakt oppheves.
Vurdering:
For å sikre tilgang til veterinære tjenester i hele landet er en avhengig av å tilføre offentlige midler.
Spesielt i områder med store geografiske avstander og lite dyr. Lovendringa legger fortsatt opp til
en slik støtte, men nå gjennom en større ramme til kommunene som så i sin tur skal etablere
avtaler med veterinærene.
Etter dagens ordning blir dette organisert gjennom vaktområder hvor veterinærene, gjennom
avtaler med staten, har et ansvar for tilfredsstillende dekning på natt og helg.
Det har også vært nedsatt et utvalg som har sett nærmere på den kliniske vaktordningen utenom
den ordinære arbeidstiden. Utvalget har lagt fram en løsning som de mener vil fungere
tilfredsstillende. Denne ordninga bidrar også til en tilfredsstillende veterinærtjeneste på dagtid i
områder med svakt markedsmessig grunnlag for privat veterinærpraksis. Ved å overføre ansvaret
til kommunene må en på en måte starte på nytt uten den muligheten som ligger i loven i dag.
I områder hvor det er et naturlig grunnlag for veterinærpraksis, som for eksempel Grenland, vil en
overføring av tjenestene til kommunen sannsynligvis ikke føre til noen vesentlige endringer i selve
praksisen. Veterinærene kommer til å drive sin private praksis på dagtid og en organisert
vaktordning for natt/helg kommer på plass med et tilskudd fra kommunen.
Kommunen vil i midlertid måtte bruke ressurser på å administrere denne ordningen, og det er
usikkert om det følger midler med til denne delen av jobben.
I mer grisgrendte strøk må en regne med at veterinærene vil etablere seg i sentra der det er det er
mest tilgang på smådyr. Det vil da også være naturlig at veterinærene der ønsker å øke inntektene
ved å ta vaktkjøring i distriktet. Spørsmålet blir da hvor mye en kommune som ligger langt fra
dette senteret må betale for en vaktavtale med denne veterinæren. Og vil den eller de kommunene
som ligger så sentralt til at de er godt dekket av denne smådyrklinikken være med på en
"subsidiering" av de mer grisgrendte kommunene? Og hvordan skal en ta hensyn til slike lokale
variasjoner når kommunene får overført midler? Ideen om å tilsette kommunal eller
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interkommunal veterinær i disse områdene er lite realistisk da avstandene ikke blir mindre eller
dyretettheten større av den grunn.
De ulike behova som er i kommunene blir løst på en tilfredsstillende måte i dag. Sett ut fra
kommunenes ståsted ser det ut som om staten her ønsker å fraskrive seg ansvaret for framtidige
økonomiske forpliktelser og ubehaglige forhandlinger. En overføring til kommunene vil neppe
styrke beredskapen når det gjelder dyrevern og smittsomme sykdommer på dyr. I en tid med stadig
nye og alvorlige sykdommer, bør ikke staten fraskrive seg mer ansvar.
Det økonomiske grunnlaget for å sikre en framtidig veterinærtjeneste i hele landet er ikke klarlagt.
Det er ingen garanti for at overføringene fra staten vil dekke det kommunene ser på som et
tilfredsstillende tilbud. I høringsnotatet er det gitt liten informasjon om hva det er som skal legges
til grunn for at kommunene skal få overført statlige midler.
Kommunen har mottatt brev fra Rising Dyreklinikk og Grenland dyreklinikk som støtter dagens
ordning med statlig ansvar (vedlegg 3).
Anbefaling:
Kommunen er av den oppfatning at staten fortsatt bør ha ansvaret for å sikre en landsdekkende,
tilfredsstillende dyrehelsetjeneste. Dette er tjenester som i mange tilfeller må organiseres på tvers
av kommune- og fylkesgrenser.
I en tid med økende forekomst av helseproblemer knyttet til dyrehelse og matomsetning så bør
ansvaret sentraliseres. Norge er så lite og miljøene mange steder så små, at på dette området bør
man beholde både statlig styring og ansvar.
Også ut fra den store usikkerheten som ligger i kostnader og merarbeid for kommunene ved en
overføring av ansvaret, går kommunen imot en endring av loven.

Porsgrunn, den 9.5 2006

Egil Johansen
rådmann
Morten Næss
kommunalsjef

