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HØring om endringer i forskrift om tilskudd til veterinære reiser

Vi viser til Deres brev av 25.10.2006.

Geno har ingen innvendinger mot det utsendte forslag til endringer.
Geno uttrykker imidlertid ønske om at referansen til bolig i  §  7 endres slik at det er klart at det
ALLTID  er kontorstedet som er utgangspunkt for reisen.
Geno mener at kontrollen med regningene blir mye sikrere når utgangspunktet ikke kan varieres.

7. Beregning av reiste kilometer

Tilskudd etter denne forskriften beregnes etter reiste kilometer mellom reisens
utgangspunkt og endepunkt. Som utgangspunkt og endepunkt regnes veterinærens faste
kontorsted, eventuelt kontordagsted.

Så frammeisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal reisen være
foretatt av nærmestboende veterinær som har hatt anledning til å påta seg vedkommende
syke-/inseminasjonsbesøk. Om annen veterinær tilkalles, skal avstanden fra nærmeste
veterinær som kunne foretatt reisen legges til grunn ved beregning av tilskudd.

Ved. syke-/inseminasjonsbesøk i tilknytning til kontordagsreise skal kontorstedet regnes
som utgangspunktiendepunkt for reise til rekvirent, Ved syke-/insetninasjonsbesøk på reise til
eller fra kontorstedet, eller i tilknytning til annen offentlig reise, skal aktuelt veiskille regnes
som utgangs- og endepunkt.

Rekvirentbesøk underveis som krever avstikker fra hovedreisen, blir å betrakte som en ny
selvstendig reise med aktuelt veiskille som utgangspunkt og endepunkt.

Rekvirentbesøkene skal koordineres i et rasjonelt reiseopplegg så langt det er faglig
forsvarlig.

Som nevnt over er utgangspunktet viktig ved kontroll av reiselengder.
Begrepet "nærmestboende veterinær" kan trolig legitimere bruk av alternativt startsted på kveld og
helg. Geno foreslår derfor at "nærmestboende veterinær" erstattes med for eksempel "den veterinæren
som har kortest refusjonsreise til klienten".
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