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SATSER FOR VETERINÆRERS NØDHJELPSARBEID

Vi viser til våre tidligere henvendelser til Mattilsynet i 2015, 2016 og
201 7 som ble besvart med en kort e-post fra LMD til Mattilsynet i
2018 (vedlagt). Det har fortsatt ikke skjedd noe med satsen som
tilbys veterinærer for arbeidet med eierløse dyr etter
nødhjelpsparagrafen.
Veterinærer tilbys i 2022 den satsen som ble fastsatt i 2012 for et
arbeid de har en ovpålagt plikt til å utføre.

Veterincerforeningen er bekymret for alle de eierløse dyrene som er
syke eller skadede- både de som skal avlives og de som åpenbart
kan bli friske og leve videre med noe hjelp og behandling.
Vi registrerer at hverken Mattilsynet eller LMD prioriterer disse
dyrenes velferd ved å tilby de som skal hjelpe dem deres
rettmessige godtgjørelse. Godtgjørelsen skal være passende.
Det som var passende i 2012 er ikke passende i 2022.

12012 ble det lagt til grunn en timetakst på kr 1000,- og et
gjennomsnittlig tidsforbruk på 45 minutter. Gjennom ulike endringer i
praktisering av satsene er vii øyeblikket der at godtgjørelsen har et
tak på et honorar på 690,-, hvilket altså til alt overmål er mindre enn
rammen som ble lagt i 2012. Våre siste takstundersøkelser indikerer
en gjennomsnittlig timesats nærmere kr 1800,- for veterinærer i
klinikk. Gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge de siste 10 årene har vært
på over 30 %.
Veterincerer er private aktører og kan ikke pålegges en plikt uten å
få dekket sine kostnader. Honorering på 2012-nivå og den
tilhørende nedvurderingen av livets rett for eierløse dyr bidrar også
til å redusere veterinærenes generelle motivasjon for å være
tilgjengelige på vakt.

Veterinærforeningen ber LMD om å ta et initiativ til å rydde opp i
dette mistorholdet snarest.
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