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Høring - ny forskrift om tilskudd til reiser ved veterinærers sjuke- og inseminasjonsbesøk

DNV viser til brev datert 25. oktober 2006 angående ovennevnte.

Ordningen med refusjon for reiseutgifter som veterinærer har i forbindelse med sykebesøk eller
inseminasjon av husdyr er en støtteordning som tilgodeser dyreeierne. Etter vårt syn er det derfor
uhensiktsmessig at dyreeier skal være avhengig av at veterinæren sørger for å sende inn regning -
og sørger for at regning blir sendt i forskriftsmessig utfylt stand og innen de frister som oppstilles
i endringsforslaget. Dersom dette ikke blir gjort vil reiseutgiftene, etter det nye forslaget, kunne
bli avkortet eller utbetaling vil bli avslått (jf § 12). Veterinæren vil i et slikt tilfelle måtte sende
regning for sine reiseutgifter til dyreeier - som følgelig ikke ville nyte godt av ordningen. DNV
mener derfor at det hadde vært hensiktsmessig at dyreeier fikk en refusjonsadgang for de
utgiftene han har hatt til bruk av veterinær - dvs den del av utgiftene som refererer seg til
veterinærens reisekostnad m.m. i henhold forskriften.

Til§§9 og 12:
Det er i for seg positivt at en ikke behøver å sende inn regning hver måned. Dersom de nye
bestemmelsene medfører at det blir satt en fast dato for innsending vil dette imidlertid medføre at
enkelte utgifter som pådras kort tid før denne fristen praktisk sett ikke kan sendes inn i tide. Det
er for eksempel et problem at veterinærer som brukar taxi/skyssbåt ofte får regning frå disse I - 2
mnd. etter at reisen er utført. Dette har så langt normalt latt seg ordnet i minnelighet, men enkelte
veterinærer har i den senere tid hatt problemer med å få dekket slike refusjonskrav. DNV mener
at det må etableres en ordning som sikrer at enkelte dyreeiere, av slike vilkårlige grunner, blir
avskåret fra ordningen.

DNV har for  øvrig ingen kommentarer til de foreslåtte endringer.

Med vennlig hilsen
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