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Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, tackar för remissen och har följande syn‐
punkter med anledning av förslaget till ny förordning om offentlig kontroll
(9464/13; COM(2013 265 final)).
ViS anser, helt i analogi med utredningen Trygg med vad du äter‐ nya myndigheter
för säkra livsmedel och hållbar produktion (SOU 2009:8), att det inrättas en ny
central myndighet som ansvarar för hela kontrollkedjan. Denna myndighet skall
då bestå av tjänstemän som är helt oberoende av de objekt de skall kontrollera.
Dessa tjänstemän skall dessutom vara välutbildade för att kunna utföra kontrol‐
lerna på ett professionellt sätt. Detta är nödvändigt för att kunna leva upp till
Europaparlamentets och Rådets förordning (23) och (24).
ViS anser dessutom att den ordning som idag föreligger med att Distriktsveterinä‐
rerna, anställda av tillsynsmyndigheten Jordbruksverket, utför ett stort antal of‐
fentliga kontroller inte på något sätt lever upp till de krav som ställs i framtiden
avseende opartiskhet och kvalifikationer i enlighet med Avdelning ll, kapitel 1.
ViS anser att de tjänstemän som är anställda av Jordbruksverket och har en om‐
fattande praktik avseende djursjukvård, företrädesvis på sällskapsdjur och sport‐
hästar, inte lever upp till de krav som ställs i Avdelning ll, Kapitel 1, artikel 4 punk‐
terna c) ingen intressekonflikt och e) väl kvalificerad. Detta innebär, enligt ViS
uppfattning, att de tjänstemän på Jordbruksverket som arbetar under de villkor
som Distriktsveterinärerna gör idag, inte kan utses till officiella veterinärer i fram‐
tiden med det nya regelverket.
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Skälet till att ViS anser detta är att det inte står utom allt rimligt tvivel att det inte
kan uppstå en intressekonflikt mellan den officiella veterinären och den kontrolle‐
rade aktören, enligt Avdelning ll, kapitel 1, artikel 4. Detta grundar sig på det eko‐
nomiska förhållandet som kan finnas mellan parterna, som i sin tur beror på det
tantiembaserade lönesystem Distriktsveterinärerna har.
Detta innebär dessutom att de inte kan agera som intygsgivare och skriva under
officiella intyg eller utföra officiella attesteringar (enligt Kapitel Vll).
Många av de problem som vi upplever finns idag skulle man elegant komma förbi
om man, som vi inledningsvis påpekar, anammar de förslag som framläggs i ut‐
redningen Trygg med vad du äter. I Norge har man löst problemet med intresse‐
konflikter i samband med den offentliga kontrollen genom att inrätta en ny myn‐
dighet, nämligen Mattillsynet (se bifogad ledare från Norsk Veterinärtidning våren
2013).

Ulricehamn som ovan

Lars‐Håkan Håkansson,
ordförande ViS
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