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FRA SØRUM

KOMMUNE
Vedlagt følger høringsuttalelsen fra Sørum kommune om høring av forslag av endring av lov 15. juni
2001om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Vedtaket er fattet av Miljø - og utviklingsutvalget i kommunen den 30.05.2006.
Vi beklager at høringsuttalelsen kommer etter høringsfristen den 15. mai, men dette var på forhånd
avklart med Landbruks- og matdepartementet
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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV LOV 15. JUNI 2001 NR 75
OM VETERINÆRER
OG ANNET DYREHELSEPERSONELL
Behandling:
Avstemmingen:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sørum kommune går imot forslag om endring av Lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell. Dagens ordning der Staten har det organisatoriske og økonomiske ansvaret og
Mattilsynet administrerer ordningen bør videreføres. Dette for å sikre et forsvarlig og enhetlig
veterinærtilbud og vaktordning i hele landet.
Dersom ansvaret for å sørge for et forsvarlig veterinærtilbud likevel overføres til kommunen må det i
loven klargjøres nærmere for hva ansvaret omfatte og hvilket nivå og kvalitet tjenestene skal ha.
Kommunen må garanteres økonomisk kompensasjon fra Staten for å utføre oppgavene.

Utskrit til: Saksbehandler for effektuering.

Sørumsand, 01,06.2006
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Administrasjonens innstilling:
Sørum kommune går imot forslag om endring av Lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell. Dagens ordning der Staten har det organisatoriske og økonomiske ansvaret og
Mattilsynet administrerer ordningen bør videreføres. Dette for å sikre et forsvarlig og enhetlig
veterinærtilbud og vaktordning i hele landet.
Dersom ansvaret for å sørge for et forsvarlig veterinærtilbud likevel overføres til kommunen må det i
loven klargjøres nærmere for hva ansvaret omfatte og hvilket nivå og kvalitet tjenestene skal ha.
Kommunen må garanteres økonomisk kompensasjon fra Staten for å utføre oppgavene.
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Saksbehandler :

Ragnhild Aasgaard Lystad

Innstilling:
::: &&& Sett inn innstillingen under &&&
Sørum kommune går imot forslag om endring av Lov 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell. Dagens ordning der Staten har det organisatoriske og økonomiske ansvaret og
Mattilsynet administrerer ordningen bør videreføres. Dette for å sikre et forsvarlig og enhetlig
veterinærtilbud og vaktordning i hele landet.
Dersom ansvaret for å sørge for et forsvarlig veterinærtilbud likevel overføres til kommunen må det i
loven klargjøres nærmere for hva ansvaret omfatte og hvilket nivå og kvalitet tjenestene skal ha.
Kommunen må garanteres økonomisk kompensasjon fra Staten for å utføre oppgavene.

::: &&& Sett inn innstillingen over &&&
Landbruks - og matdepartementet (LMB) har sendt forslag på endring av
dyrehelsepersonelloven på høring . Det er behov for lovendring i forbindelse med at ansvaret
for å veterinærdekning og vaktordningen foreslås overført til kommunen.

Vedlegg:
1. Høringsbrev av 15.02.2006, med høringsnotat
2. Brev fra Den norske veterinærforening

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt:
Lov 2001- 06-15 nr.75: Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Saksutredning:
... &&& Sett inn saksutredningen

under &&&

Bakgrunn for saken:
Det er i dag Staten som har det overordnede ansvaret for å sikre landsdekkende dyrehelsetjenester
regulert i Lov 15. juni 2001 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).
Staten har det organisatoriske og økonomiske ansvaret, mens Mattilsynet administrerer ordningen.
Bakgrunnen for å endre loven er at det i deler av Norge er et svekket økonomisk grunnlag for kliniske
veterinærtjenester og dermed mangel på slike tjenester i disse områdene. Staten mener at en
kommunal overføring vil bidra til å legge ansvaret for vaktordningen nærmere brukeren og de
faktiske behovene. Staten foreslår at ansvaret overføres til kommunen fra 2007 og dette medfører
behov for lovendring.

Saksopplysninger:
Hva lovendringen innebærer for Sørum kommunen

•

•

•

Kommunen får ansvaret for å gjennomføre nødvendig tiltak for tilgjengelighet av tjenester fra
dyrehelsepersonell. Det er opp til kommunen å vurdere hvordan den skal sørge for
tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og hva som er tilfredsstillende tilgang
på tjenestene.
Kommunen får ansvaret for klinisk veterinærvakt og har dermed ansvaret for at det er veterinærer
på vakt hele døgnet. Kommunen har det organisatoriske ansvaret og må inngå avtalertkontrakter
med veterinærene.
Både administrasjon av ansvaret for å bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell og administrasjon av vaktordningen, vil gi en del nye administrative kostnader
for kommunen. I tillegg skal det utbetales vaktgodtgjørelse til veterinærer som har vakt.

Forhold til eksisterende plandokumenter:
Ingen.

Forhold til gjeldende vedtak:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Investeringer:
Antatte ingen.
Drift, vedlikehold:
VaktgodkjØrelse til veterinærene ca 150 000 pr år
Administrative kostnader, beløp ukjent.

Bærekraftig utvikling:
Det kan settes spørsmålstegn ved om en utvikling med ansvarsoverføring til kommunen er en
bærekraftig utvikling, særlig med tanke på farlige og smittsomme sykdommer samt dyrevern.

Bemanningskonsekvenser:
Uklart enda, men antar ca 1 dagsverk pr mnd.

Uttalelse fra andre utvalg:
Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til:
• Økonomi og administrasjonsutvalget

Alternative løsninger:
Staten har ansvaret for veterinære tjenester, slik som i dag.

Vurdering:
Overføring av ansvaret for å sørge for tilgang på dyrehelsepersonell og klinisk veterinærvakt vil
medføre at kommunen får nye økonomiske og administrative oppgaver.
Det er uklart hvilke økonomiske rammer kommunene har å forholde seg til. I høringsnotatet står det
at midler knyttet til det nye ansvaret skal innlemmes i rammetilskuddet til kommunen, evt. etter
øremerking av tilskuddet i en overgangsperiode. Videre at de økonomiske sidene av ansvarsreformen
vil bli nærmere omtalt i kommuneproposisjonen som legges fram til våren 2006. I høringsnotatet gis
det svært vage eller ingen kriterier for hva som skal legges til grunn for at kommunen skal få overført
midler og staten har heller ikke utredet kostnadene for kommunene ved en slik ansvarsoverføring. For
2006 utbetales det nær 80 mill. kr. til vaktordninger for veterinærer. Mattilsynet har anslått sine årlige
administrasjonskostnader til 0,5 mill.

Sørum, Fet og Aurskog-Høland tilhører i dag et vaktområde. I Sørum er det privatpraktiserende
veterinærer fra Fet- og Sørum veterinærkontor som har Sørum og Fet som distrikt, og dette fungerer
svært bra.
Det er Mattilsynet som har det administrative ansvaret for veterinærene og utbetaler vaktgodtgjørelse.
Vaktgodtgjørelse er en veiledende timesats som gis til veterinærer utenom ordinær kontortid og er
viktig for at det skal være tilgang på veterinærer hele døgnet. Kommunen har vært i kontakt med
veterinær hos Mattilsynet - distriktskontoret på Romerike og de bruker ca. 1 dagsverk pr. mnd. til å
forvalte ordningen og utbetaler kr 384 000,- pr år til vaktdistriktet (Sørum, Fet og Aurskog- Høland).
Mattilsynet mener ordningen fungerer bra i dag. Mattilsynet har innarbeidede rutiner, faglig
kompetanse og ressurser for å forvalte ordningen. Kommunen må forvente å bruke ca 1 dagsverk pr
mnd og trolig mer i starten for å få rutiner på plass, men dette er usikkert.
Kommunen skal ha ansvaret for å definere og vurdere hva som er tilfredsstillende tilgang på tjenester
fra dyrehelsepersonell og i tillegg ha ansvar for tilgangen på disse tjenestene. Kommunen mangler
både kompetanse og forutsetninger for å vurdere dette. Dette har derimot Mattilsynet, hvor både
distriktsveterinæren og andre veterinærer/fagpersoner jobber. De har jevnlig kontakt med
veterinærene i distriktet og tilhører samme fagmiljø. Mattilsynet har også egne veterinærer, som ved
behov kan kjøre vakter.
Det stilles i loven ikke krav om et enhetlig veterinærtilbud i alle deler av landet, noe som vil føre til
ulik prioritering av veterinærtilbudet mellom kommuner og innebære forskjellsbehandling av
innbyggere og vilkårene for næringsutøvelse. Det er viktig at alvorlig syke og skadde dyr sikres hjelp
utenom ordinær arbeidstid og at førstelinjeberedskap mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og
alvorlige dyrevernsaker opprettholdes. Ei overføring til kommunene vil neppe styrke beredskapen når
det gjelder dyrevern og smittsomme sykdommer.
Skal ansvaret for å sørge for et forsvarlig veterinærtilbud overføres til kommunen må det i loven
klargjøres nærmere for hva ansvaret omfatte og hvilket nivå og kvalitet tjenestene skal ha. Det må
komme klart frem hva slags økonomiske rammer kommunen har å forholde seg til. Midler til en slik
ordning bør være øremerket, og dekkes i sin helhet av staten.
Kommunen mener at overføring av ansvar for vererinærdekning og tilgang på klinisk veterinærvakt er
en ansvarsfraskrivelse fra Staten sin side og at dette er et område som best bør forvaltes på et
nasjonalt eller regionalt nivå.
... &&& Sett inn saksutredningen

Utskrift av saken til:
•

Saksbehandler

Sørumsand , den 28.04.2006
Seksjonsleder : Steinar Sande

over &&&

