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Momenter til høringsuttalelse vedrørende endring av lov om veterinærer og
annet dyrehelsepersonell –
Forslaget til lovendring går i korthet ut på å overføre ansvaret for tilfredsstillende tilgang på
dyrehelsepersonell fra Staten til kommunene.
I utgangspunktet har Norges veterinærhøgskole ingen prinsipielle motforestillinger til en slik
ordning. Det er klart at kommunene, som kjenner de stedlige forhold, vil kunne ivareta
innbyggernes behov for veterinærtjenester på en god måte.
Imidlertid er det noe uklart hva dette ansvaret for kommunene vil omfatte og hvilke
økonomiske rammer kommunene har å forholde seg til. Slik bestemmelsen i forslaget nå er
utformet, settes det ikke krav til hva som menes med tilfredsstillende tilgang på
veterinærtjenester. Etablering av en akseptabel vaktordning, både sett fra veterinærenes og fra
brukernes ståsted, er helt sentralt i denne sammenhengen.
Selv om forvaltningen ved overvåkning og utbrudd av alvorlige smittsomme sjukdommer
ivaretas av annet lovverk, vil de privatpraktiserende veterinærers rolle gjennom en god
veterinær vaktordning være av stor betydning for beredskapen mot slike sjukdommer. En tidlig
rapportering av mistanke og iverksetting av midlertidige tiltak, vil kunne være avgjørende for å
hindre videre smittespredning.
En velorganisert veterinærvakt er også av dyrevernhensyn svært viktig for å kunne yte
tilfredsstillende hjelp til akutt syke og skadde dyr. Selv om alle veterinærer har en lovbestemt
nødhjelpsplikt, er det helt opplagt at den som er i beredskap for å rykke ut, som regel vil være
den som kan yte hjelp både raskest og på beste måte.
Det må derfor ikke overlates kommunene å sørge for en tilfredsstillende tilgang på tjenester
fra dyrehelsepersonell uten at deres ansvar er klart definert, både når det gjelder kvalitet og
nivå på tjenestene. Det kan bli en svært uheldig situasjon om hver enkelt veterinær må
forhandle med kommunen om vaktordning.
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