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Ang. upptrappning av den statliga konkurrensen mot privata företagare.
Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, tvingas tyvärr konstatera att en kraftig upptrappning av den statliga konkurrensen gentemot privata veterinära företagare har
skett under senare tid.
Det riksdagsbeslut som togs i november 2009 om att en upphandling av den statliga
veterinärverksamheten skulle genomföras och att den statliga djursjukvården skulle
ske på primärvårdsnivå respekteras inte av Jordbruksverket. Detta tar sig uttryck bl.a.
i att Jordbruksverket i januari i år beslutade att inhandla ett stort antal digitala röntgenanläggningar till de statliga distriksveterinärstationerna. I specifikationerna gällande upphandlingen uppger man att röntgenanläggningarna skall användas till sällskapsdjur. En digital röntgenanläggning kostar uppemot en miljon kr att köpa och installera och det krävs specialistkunskaper för att kunna utnyttja den. Utan tvekan
kommer denna statliga satsning att ytterligare bidra till att rubba den redan nu snedvridna konkurrenssituationen mellan statliga och privata veterinärer.
I Jordbruksverkets budget för de kommande åren kan vi inte finna någonting om att
en upphandling av dess kommersiella verksamhet skall ske. Vi tror att Jordbruksverket, om ingen ingriper, kommer att försöka begränsa den s.k. upphandlingen till att
försöka använda privatpraktiserande veterinärer som inhyrd arbetskraft till, för Jordbruksverket, olönsamma uppdrag och betungande beredskap. Detta i syfte att ytterligare stärka sin position på marknaden för smådjurs- och hästsjukvård.
Två omfattande utredningar, som slutförts under 2009, där den ena krävde privatisering av den statliga organisationen och den andra krävde omfattande förändringar av
Jordbruksverkets kommersiella verksamhet, har lagts till handlingarna utan åtgärd.
Dessa fakta i kombination med den allt aggressivare konkurrensen från Jordbruksverket ute på fältet avseende sjukvård på smådjur och hästar som är så stark att den slår
sönder en normalt fungerande marknad gör oss mycket bekymrade. Fortsätter denna
utveckling, vilket med all säkerhet är Jordbruksverkets avsikt, kommer vi om bara
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liga distriktsveterinärorganisationen, DVO, är redan nu världens största veterinära företag och i inget annat land i världen finns någon motsvarande statlig sjukvård av
smådjur och hästar.
Under flera års tid har utredningar pågått i vilka Jordbruksverkets kommersiella verksamhet och dess dubbla roller när det gäller myndighetsutövning tagits upp. I stort
sett alla instanser som är oberoende av Jordbruksverket, t.ex. Konkurrensverket,
Riksrevisionen, Statskontoret etc. etc. anser att DVO skall privatiseras och att Jordbruksverket endast skall ägna sig åt myndighetsutövning. Jordbruksverket, LRF och
diverse organisationer som är i beroendeställning till Jordbruksverket tycker att Jordbruksverket kan fortsätta sin kommersiella verksamhet. Vi finner det märkligt att det
tydligen är Jordbruksverket själv som tillåts bestämma i denna fråga. Vår uppfattning
är att det skulle gynna hela svenska samhället om DVO privatiserades. De enda som
skulle förlora ekonomiskt på detta är Jordbruksverket.
Vår kunskap om hur regeringen arbetar är begränsad men vi har bibringats uppfattningen att alla frågor som gäller veterinärers verksamhet hänvisas till Jordbruksdepartementet. Detta oavsett om frågorna är av företagsekonomisk eller politisk art.
Om så är fallet anser vi detta vara oroväckande då vi anser att Jordbruksdepartementet i många frågor styrs alldeles för mycket av Jordbruksverket.
Vi anhåller härmed om att regeringen ingriper för att se till så att konkurrenssituationen inom svenskt veterinärväsende snarast löses och att se till så att vi får en fungerande oberoende tillsynsverksamhet.
Med vänliga hälsningar

Agneta Johnsson, ordförande ViS
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