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Forslag til vedtak:
1.

Andøy kommune er enig med departementet om at det kan være gunstig at ansvaret
for veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, dette ut fra tankegangen at det er

lettere å identifisereog løse problemernår avstandener kortest mulig.
2.

Andøy kommunes erfaring med overtakelse av statlige oppgaver er at disse ikke er
fullfinansiert . Med utgangspunkt i dette, og at dagens ordning fungerer godt, mener
Andøy kommune at kommunene ikke al overta ansvaret for veterinærtjenesten.
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Behandlet i Formannskapet - 08.05.2006:
Innstilling fra Landbruksnemnda ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:

1. Andøy kommune er enig med departementet om at det kan være gunstig at ansvaret
for veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, dette ut fra tankegangen at det er
lettere å identifisere og løse problemer når avstanden er kortest mulig.
2. Andøy kommunes erfaring med overtakelse av statlige oppgaver er at disse ikke er

fullfinansiert. Med utgangspunkt i dette, og at dagens ordning fungerer godt, mener
Andøy kommune at kommunene ikke skal overta ansvaret for veterinærtjenesten.

Rett utskrift, 10.05.06
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B. Stellander

Sendes: kommunestyret

Behandlet i Kommunestyret - 22.05.2006:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Andøy kommune er enig med departementet om at det kan være gunstig at ansvaret
for veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, dette ut fra tankegangen at det er
lettere å identifisere og løse problemer når avstanden er kortest mulig.
2. Andøy kommunes erfaring med overtakelse av statlige oppgaver er at disse ikke er
fullfinansiert. Med utgangspunkt i dette, og at dagens ordning fungerer godt, mener
Andøy kommune at kommunene ikke skal overta ansvaret for veterinærtj enesten.

Rett utskrift, 26.05.06
,V •
B. Stellander

Sendes: saksbehandler for videre oppf.

Bakgrunnen for saken:
Lov av 15. juni om veterinærer og annet dyrehelsepersonell danner det lovmessige
grunnlaget for veterinærvirksomheten i Norge. Denne loven er under revisjon, og Landbruksog matdepartementet har sendt forslaget til høring, bl.a. til landets kommuner, med
høringsfrist 15.05.06. Andøy kommune har sendt søknad om forlenget høringsfrist til etter
kommunestyrets møte 22.05.

Faktiske opplysninger:
For at kommunene skal kunne påta seg denne oppgaven, foreslås det at staten overfører
penger til kommunene innenfor en totalramme, og intensjonen er at denne skal være stor nok
til at kommunen skal kunne tilby tilfredsstillende veterinære tjenester innenfor klinisk
praksis.
Disse midlene vil være øremerket de første årene, men senere inngå i kommunenes
rammeoverføringer. Størrelsen på disse overføringene er ikke klar.
Den dominerende del av midlene er de penger som i dag er bevilget til den kliniske vakta.
Mange kommuner i distrikts-Norge har i tillegg vært nødet å vedta tilskudd til
kommuneveterinær for å sikre et adekvat veterinærtilbud. Det er uklart av høringsnotatet om
staten vil dekke de ekstra utgiftene kommunene har vært nødt å bevilge til slike tjenester.
Vurdering:
Gjennom distriktsveterinærordningen bidro staten med ca. kr. 20 mill. for å sikre
veterinærbetjening i landert. Da Mattilsynet ble opprette i 2004, ble disse midlene overført til
forvaltningsoppgaver i Mattilsynet. Denne nedlegging av distriktsveterinærtjenesten medførte
en svekkelse av veterinærtilbudet i mange områder, og er ikke blitt økonomisk kompensert.
12005 ble det vedtatt en landsomfattende vaktavtale, der regionkontorene i Mattilsynet har
ansvaret for å organisere vaktene, og denne ordningen ser ut til å fungere godt.
Landbruks- og matdepartement ønsker nå at kommunene skal overta ansvaret for
veterinærtjenesten, herunder administrering av den kliniske vakta. Kommunenes erfaringer
med å overta oppgaver fra staten er at de, i de fleste tilfeller, ikke er fullfinansiert.
For Andøys vedkommende vil en slik overtakelse i all hovedsak bety at kommunen skal
administrere kommunens veterinærvakt, da Andøy utgjør et eget vaktdistrikt.
Rådmannen stiller spørsmål ved at det legges opp til en slik ansvarsoverføring like i etterkant
av at et vaktsamarbeid er kommet på plass, og er skeptisk på grunn av den økonomisk
usikkerhet en slik overføring vil medføre.
Jeg registrerer også at Den norske veterinærforening
ansvarsoverføring.

går mot den foreslåtte

Konklusjon:
Rådmannen er enig med departementet i at det ideelt sett kan være gunstig at ansvaret for
veterinærtjenesten flyttes nærmere brukerne, dette ut fra tankegangen om at det er lettere å
identifisere og løse problemer når avstanden er kortest mulig.
På den andre siden stiller jeg meg spørrende til om det er nødvendig å endre på en ordning
som fungerer godt. Av den grunn mener jeg at staten fortsatt bør ha det overordnede ansvar
for veterinærtjenesten i landet. En ser det som hensiktsmessig at vaktordningen fortsatt
administreres på regionalt nivå og slik sikrer en hensiktsmessig avgrensing av vaktområdene.
I innstilling til vedtak vil derfor rådmannen ikke gå inn for forslaget om å overføre ansvaret
for veterinærtjenesten fra staten til kommunene.

