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Svar på høring – endringer i forskrift om reisetilskudd ved
veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk
Vi viser til brev av 04.11.19 med endringsforslag til forskrift om tilskudd til veterinære
reiser.
Forskriften framstår nå mer lettlest, tydelig og oversiktlig. Det er flere klare forbedringer,
f.eks. når det gjelder vurderinger og omformuleringer rundt «rimeligste og hurtigste
reisevei» og «utgangspunkt i fast kontorsted».
Det er bra at ordningen ved årets jordbruksoppgjør ble utvidet med flere formål enn
inseminasjon og sykdom på husdyr. For å sikre et godt husdyrhold med høy dyrevelferd er
det viktig med en så lav økonomisk terskel som mulig for veterinære tjenester.
Vi har store forventninger til omleggingen fra innsending av skjema til elektronisk søknad
gjennom Dyreportalen. Vi håper det blir en forbedring og forenkling både for veterinærene
og for oss som står for kontroll og utbetaling av reisetilskuddene.

Vi har én kommentar til endringsforslaget, og det gjelder formålet.
Det er i forslaget formulert slik:
§1 «Tilskuddet til veterinærreiser skal bidra til å utjevne forskjeller i
husdyrprodusentenes veterinærkostnader».
Dette formålet er det vanskelig å forholde seg til.
Formål bør i størst mulig grad stå i forhold til det forskriften skal regulere, og det er – jf. ny
og forbedret overskrift – tilskudd til veterinærreiser. Pr i dag er forvaltningen av denne
ordningen ene og alene å utbetale reisetilskudd til veterinærene etter søknad. Vi kan
kontrollere reiseavstander, rekvirenter, tidsbruk, type tjenester, bruk av skyssmidler osv.,
men husdyrprodusentenes veterinærkostnader som sådan har vi ingen oversikt over.

E-postadresse:
fmagpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Besøksadresse Arendal:
Ragnvald Blakstads vei 1
Besøksadresse Kristiansand:
Tordenskjoldsgate 65

Telefon: 37 01 75 00
www.fylkesmannen.no/agder
Org.nr. 974 762 994

Side: 2/2

En ordnings formål bør være målbar, i hvert fall i noen grad. Det er umulig å vurdere eller
kontrollere om denne ordningen bidrar til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes
veterinærkostnader. Det er forhåpentligvis effekten av ordningen, men er lite egnet som
formål.
Vi tillater oss derfor å foreslå en utvidet formulering i §1:
§ 1 Formål
Tilskuddet til veterinærreiser skal kompensere veterinærers reiseutgifter, som et bidrag
til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader.
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