Oslo kommune
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Dato:

31.05.2006

Deres ref:

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

200600143

200600970-4

Tore Hauger, 23461571

200

OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRING AV LOV
15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL
Oslo kommune viser til Landbruks- og matdepartementets brev av 15.02.2006 med anmodning
om eventuelle merknader til forslag om endring av lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer
og annet dyrehelsepersonell. Det vises dessuten til innvilgelse av utsettelse av høringsfristen til
01.06.2006. Høringsuttalelse i saken avgis på delegert myndighet i hh.t. bystyrets vedtak av
30.05.2001 i sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360.
Byrådet behandlet den 30.05.2006 vedlagte sak nr. 1086.
Byrådet fattet slikt vedtak:
”Byrådet avgir på delegert fullmakt følgende uttalelse til høringsnotat fra Landbruks- og
matdepartementet om endringer i dyrehelsepersonelloven:
Oslo kommune stiller seg positiv til å overta ansvaret for tilfredsstillende tilgang på
dyrehelsepersonell og ansvaret for klinisk veterinærvakt, under forutsetning av at
kommunen kompenseres fullt ut for kostnadene til dette, også de administrative
kostnadene som kommunen har med å organisere tilbudet, og at rammene for
organisering av tilbudet blir tilfredsstillende.
Forslaget om å gi kommunen ansvar for å sørge for veterinærvakt, samtidig som
lovbestemmelsen som gir hjemmel for å pålegge vaktdeltakelse fjernes, synes ikke å gi
grunnlag for en tilfredsstillende løsning. Slik Oslo kommune forstår forslaget må
kommunen inngå avtaler, eventuelt forhandle frem lokale vilkår (økonomisk og annet)
for deltakelse, i en situasjon der de enkelte veterinærene i utgangspunktet kan nekte å
inngå avtale eller delta i vakt. Dette kan bli problematisk for kommunen, og kan gi
veterinærene en urimelig sterk forhandlingsposisjon.
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Finansieringen fra staten vil neppe ta hensyn til lokalt forhandlede satser. Hva
departementet legger i uttrykket "tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell" synes
også noe uklart.”
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kommunaldirektør
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