Veterinærforeningen og Geno har i dag, fredag 9.10. 2020, hatt et konstruktivt møte om
omleggingen av reiserapportering:

Intensjonen med omleggingen er at den enkelte veterinæren skal få betalt for den faktiske jobben
veterinæren gjør hver dag.
-

-

I tidligere ordning var inntjeningen på grunn av soneinndelingen, slik at en dårlig dag (kjørt
lengre enn stipulert sats) skulle oppveies av en god dag (kjørt kortere enn stipulert sats).
Dette var det vanskelig å se fordi honorar og kjøring ikke var spesifisert på lønnslippen, og
konsekvensene av dette kan være vanskelig å se etter omleggingen.
Den nye ordningen skal gi riktig betalt for alle besøk hver dag, men det er vanskelig å
sammenlikne disse tallene med tidligere ordning.

I møtet har Veterinærforeningen bedt om flere konkrete ting:
1) Registreringen i ny ordning fortsetter, men at det avlønnes etter gammel ordning i ett år
(slik som testpersonene hadde det). Det må også være mulig for hver enkelt veterinær å se
hva som ville blitt betaling etter nytt system.
2) Det må lages en grundig beskrivelse av takstberegningene, hvordan det skal gjøres,
hvordan det har vært gjort og hvorfor det må være slik.
3) Geno skal ikke spare penger på omlegging av ordningen. på bekostning av veterinærenes
honorar
4) Veterinærforeningen og Geno må identifisere problemstillinger som har dukket opp, gå
gjennom disse sammen, og prøve å løse dem (eksempelvis leilighetsbesøk).
5) Hvis endringer medfører økte kostnader for bøndene, må Geno informere bøndene om
dette på forhånd, slik at veterinærene ikke blir pekt som urimelig og uforutsigbar når
endrede takster skyldes endringer fra 3. part (Geno)
6) Det må opprettes en servicetelefon hvor veterinærer (og bønder) kan ringe for å få
forklaring på spørsmål til ordningen

Tilbakemelding fra Geno er:
•
•
•
•

Geno vil avholde et ekstraordinært styremøte om kun denne saken neste uke (uke 42). Geno
vil komme ut med informasjon like etter dette.
Geno er i gang med å lage forklaring på den gamle og nye økonomiske modellen. De vil også
lage en videoforklaring.
Geno vil opprette en servicetelefon.
Veterinærforeningen og Geno vil forhandle takster i januar/februar som vanlig.

Hva må veterinæren gjøre i mellomtiden:
•
•

•
•

Registrere som vanlig i nytt system.
Fakturere bønder for leilighetsbesøk som blir klassifisert som sykebesøk etter ordinære
oppdragstakster. Dersom bonden reagerer på dette, henvis til at Geno skal se på dette og vil
komme med informasjon til bøndene. Veterinærene skal ikke tape økonomisk på
omleggingen.
Veterinæren må også vurdere hensiktsmessigheten av leilighetsbesøk ved sammenfallende
inseminasjonsbesøk.
Være forberedt og følge med på informasjon fra Veterinærforeningen og Geno om sakens
videre utvikling.

Veterinærforeningen

