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Ett fristående Veterinärmedicinskt Sällskap
är ett rimligt krav.
Omorganisationen av förbundet
rycker allt närmare och kommer
om den genomförs enligt liggande förslag att vila på delvis
oriktig grund.

• Föreningen Veterinärer i
Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära
verksamhet bäst främjas av
sund konkurrens och att
tillsynsverksamhet skall
utövas av myndigheter som
inte bedriver kommersiell
verksamhet.
• Föreningen vill också ena
alla landets veterinärer i en
gemensam yrkesförening
som inte är styrd av fackliga
eller politiska intressen.

Vid det extra fullmäktigemötet
yrkade hästsektionen på att förbundet skulle utträda ur SACO.
Syftet var att få en från fackliga
intressen helt fristående paraplyorganisation. Om yrkandet vunnit
bifall hade arbetstagarna kunnat
organisera sig i en ny förening
som av allt att döma antagits som
medlemsgrupp i SACO.
Nu förkastades istället yrkandet
från förbundsledningen med motivering att ”SACO accepterar bara
medlemskap från förbund som
omfattar alla yrkesutövare, inte
bara en grupp”. Uttalandet låter
hisnande och leder tanken till
både politisk tvångsanslutning och
Rosengrens beryktade uttalande
om Sista Sovjetrepubliken. ViS
tillskrev därför SACO efter ett
givande samtal med SACO:s
presschef. I svaret från SACO
hänvisas till artikel 221 där det
bl.a. står ”Förbund skall avse att
omfatta alla yrkesutövare inom
samma yrkesgrupp, studieinriktning eller verksamhetsområde”.
Denna stadga skiljer sig dramatiskt från förbundsordförandens
tolkning under sittande fullmäkti-

ge. ”Avse” måste vara samma
sak som att ha som mål och ”alla
yrkesutövare inom samma yrkesgrupp” kan omöjligt vara liktydigt
med alla yrkesutövare. Yrkesgrupp kan
t.ex. vara arbetstagande veterinärer och ”avse att
omfatta alla” det samma som att
försöka få med all arbetstagare i

och inte delar av ett förbund.
Som yrkessammanslutningar är
förbunden oftast liktydiga med
fackförbund och tillkännager
därmed en sammanslutning för
att tillvarata arbetstagarintresset.
Sett i det perspektivet kan det
vara lättare att förstå SACO:s
krav. Sveriges Veterinärförbund,

sammanslutningen. Förbundsordförandens tolkning av stadgarna
faller dessutom på sin egen orimlighet. I och med att föreningen
ViS bildades skulle i så fall SVF
uteslutas som SACO-förbund.

SVF, skulle i och för sig kunna
vara ett yrkesförbund och således ej anslutet till SACO, om
man tänjer på förbundsbegreppet. Arbetstagarna måste då
organisera sig i en från förbundet helt fristående sammanslut-

Av SACO:s svar framgår vidare
att det enbart är hela förbund
som kan vara medlem i SACO

Forts på sid. 2

Sensommarkonferens
ViS har konferens på Gothia
Towers i Göteborg helgen
den 11–12 sep 2004.
På programmet står bl.a. Caroline Jevring som skall föreläsa
om kundrelationer, revisor Anders Berglund som tar upp
diverse företagsfrågor och Robert Toncic som informerar om
försäkringsfrågor. En nyhet
efter medlemsförslag från årsmötet är Erfarenhetsutbyte och
falldiskussioner där i stort sett
allt som berör vår verksamhet

kan tas upp och diskuteras.
Samtidigt
med
ViSkonferensen pågår en stor
mässa - Villa och Hem - vilket
innebär att det börjat bli rumsbrist Om ni bokar på Gothia
Towers, 031– 750 88 00, uppge då att ni tillhör ViS.
Program och anmälningsblankett bifogas detta utskick.
Anmälan till kassören på fax
0372-83904
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ning direkt under SACO. Enligt
SACO:s presschef finns det exempel på föreningar som anslutits på samma villkor som förbunden. Men frågan är då om Sveriges Veterinärförbund, som är ett
av de äldsta fackförbunden i
SACO, ändå inte kommer att
uppfattas som ett fackförbund av
utomstående på grund av tradition och förbundsepitet. Det mest
praktiska vore antagligen att låta
Sveriges Veterinärförbund förbli
en löntagarorganisation.

• Föreningen Veterinärer i
Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära
verksamhet bäst främjas av
sund konkurrens och att
tillsynsverksamhet skall
utövas av myndigheter som
inte bedriver kommersiell
verksamhet.
• Föreningen vill också ena
alla landets veterinärer i en
gemensam yrkesförening
som inte är styrd av fackliga
eller politiska intressen.
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I det liggande förslaget till omorganisation föreslås att SVF handlägger yrkesfrågor medan de
fackliga frågorna tas om hand av
två föreningar vilka är relaterade
till medlemmarnas förvärvsform.
Dessa två föreningar är Anställda
Veterinärers Förening och Företagande Veterinärers Förening.
De tre organen SVF, AVF och
FVF skall ha åtskiljda ekonomier.
Företagande veterinärer erlägger
medlemsavgift till FVF men också till SVF som påstås hantera
enbart yrkesfrågor. Enligt
SACO:s presschef sitter SACO
på det centrala löneavtalet och
har delegerat förhandlingsrätten
till SVF och således inte till AVF.
AVF måste i likhet med SVS då
betraktas som ett permanent
utskott under SVF. Att påstå att
SVF bara skall ägna sig åt yrkesfrågorna är att förneka förbundets uppdrag. SVF har som förbund under SACO påtagit sig det
yttersta ansvaret för de fackliga
frågorna. Om AVF skall handlägga de fackliga frågorna sker det
på SVF:s mandat som fackförbund under SACO.
På förbundets hemsida utannonseras en tjänst som kanslichef.
Där utropar sig SVF först för att
vara ett yrkesförbund och detta
innan formellt beslut tagits på
nästa fullmäktige. I nästa mening
tillkännages att förbundets arbetsuppgifter är bl. a. traditionellt
fackliga. SVF kommer således
att vara ett fackförbund även
fortsättningsvis men som vi ser
det verka under falsk flagg som
yrkesförbund. Organisationsmodellen med tre ekonomiskt oberoende föreningar kan inte uppfattas av ViS som annat än en
skenmanöver för att locka till sig
medlemmar. Varför skall arbetstagarna tvingas till dubbla medlemsavgifter helt i onödan och
varför skall företagarna tvingas
betala medlemsavgift till ett fackförbund.

förfrågan om vilken avdelning länsveterinärerna tillhör. Anledningen
till vår förfrågan är att länsveterinärföreningen i brev till ViS bedyrat
sin oberoende ställning som tillsynsansvariga med motivering att
man sorterar under Finansdepartementet. ViS hade tidigare hävdat
att länsveterinärerna är Jordbruksverkets förlängda arm. Ett påstående som av allt att döma tycks
hålla då båda våra brev till Finansdepartementet utan åtgärd direkt
vidarebefordrats till Jordbruksdepartementet.
Svaret från Konkurrensverket kan
inte uppfattas på annat sätt än att
man har förståelse för våra argument och krav på förändringar.
Därmed inte sagt att den rapport
som Jordbruksdepartementet kommer att sammanställa med anledning av vad man kommit fram till i
samarbetsgruppen, där också
Konkurrensverket deltagit, kommer
att gå oss i händerna.

Ayatollor
ViS vill verkligen uppmana sina
läsare att ta del av den bifogade
ledaren hämtad från tidningen
Land. Där påstås att den svenska
köttproduktionen är hotad därför att
EU kräver renare slaktdjur. Om vi
förstått artikeln rätt anser Kött- och
Charkföretagen att man skulle kunna överleva detta hot om det inte
vore för att ”Den nya generationen
veterinärer tar sin tillsynsroll på stort
allvar, saknar ofta anknytning till
jordbruksnäringen, är orädda och
har stark integritet”. Tydligen är
man van vid en följsam veterinärkår
men att det är sämre beställt med
den yngre generationen veterinärer.
Mest förvånande är dock den defensiva hållningen till EU:s påbud.
Det borde vara en smal sak för

Rapporten skall tillkännages under
hösten.
Ordf.

Sveket mot arbetstagarna.
LO, TCO och SACO är de tre stora
fackföreningarna i Sverige. De har
som uppgift att tillvarata arbetstagarnas intressen. Hade jag varit
arbetstagare skulle jag bli mycket
upprörd över om min fackförening
skulle börja biträda arbetsgivarna
och företagarna. Detta är precis
vad Sveriges veterinärförbund,
SVF, nu påstår att de skall ägna
sig åt. Om någon inte skulle förstå
vad SVF och Saco har för uppgift
så kan man gå in på SACO:s hemsida och läsa: ”SACO - Sveriges
Akademikers Centralorganisation - är den samlande organisationen för fackligt organiserade
akademiker. SACO består av 26
självständiga fackförbund med den
gemensamma nämnaren att de är
yrkes- och examens- grupper,
exempelvis ekonomer, jurister,
arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier.”
Min uppfattning är också att det är
oerhört förvånande att en egenföretagare eller arbetsgivare vill vara
med i SVF. Det kan inte bero på
något annat än gamla nostalgiska
vanföreställningar om att ”vi veterinärer är så få att vi måste hålla
samman i en enda organisation.”
Vad detta synsätt lett fram till kan
var och en se.

Ett helt fristående Veterinärmedicinskt Sällskap är därför ett rim- Det enda som kan föra veterinärkåren framåt är hårt arbetande
ligt krav från vår sida.
organisationer och individer med
Med detta medlemsutskick följer utstakade mål och klara strategier.
också ett svar från Finansdepar- Stöd därför ViS!
tementet med anledning av vår
Mikael Fälth

svenska producenter att infria detta
villkor. Ty hur ofta har vi inte hört att
vi skall välja svenska livsmedel med
motivering att vi har Europas
strängaste djurskyddslagar. Förvisso har man klädsamt nog aldrig
lutat sig mot tillämpningen av djurskyddslagen som försäljningsargument.
Vi har skäl att anta att en ledarskribent i tidningen Land speglar hållningen till tillsynen i producentleden. Att denna hållning har ett avgörande inflytande på våra ansvariga myndigheter som Jordbruksdepartement och Jordbruksverk står
helt klart och förklarar också motståndet till de förändringar vi kämpar för. I artikeln ironiseras över att
veterinärerna kan tvingas ägna sig
åt att kurera undulater om försörjningen inom animalieproduktionen
försvinner. Tydligen är det obekant
för ledarskribenten att det är just det
som Jordbruksverkets veterinärer
med tillsynsansvar ägnar sig åt. För
att inte riskera en alltför besvärande
integritet har verket smart nog stävjat denna med att förse distriktsve-
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terinärorganisationen med dryga
90 miljoner kronor i lönebidrag.
Bristen på den i artikeln omtalade anknytningen till jordbruksnäringen är därmed väl kompenserad.

• Anmäl er till ViS
sensommarkonferens i
Göteborg 11—12 sep!
• Bland mycket annat
föreläser Caroline
Jevring: ”Att utveckla
relationen med dina
kunder.” Se bilagt
program med
anmälningsblankett.

Som lök på laxen knyter man
dessutom upp svansen på Sveriges Veterinärförbund. Vilket
fackförbund skulle tacka nej till
en sådan summa?
Vi tror att svenskt lantbruk har
en framtid. Det förutsätter dock
att näringen omgående upphör
med sin självdestruktiva attityd,
som den kommer till uttryck i
Land. En rågång mellan producentintresset och tillsynen skulle
göra argumenten för t.ex.
svenskproducerat nötkött trovärdiga. Tydligen har Land med
flera helt missat det stora engagemanget som finns i samhället
för djur och djuromsorg och som
möter oss veterinärer i vår vardag. Att utlysa ett heligt krig mot
Djurskyddsmyndigheten är att
skita ner sig själv.
Du är djurens enda hopp unga
veterinär…
Ordf

Nr 6

de föreningar har alltid haft skilda ekonomier. En medlem i PVF
betalade medlemsavgift förutom
till PVF också till SVF. Sveket
består i att SVF plötsligen påstås
vara ett yrkesförbund utan någon
som helst korrigering av relationen till SACO. Häpnadsväckande tycker vi och antagligen också Du. Ta därför Din Mats ur
skolan! Gå med i ViS! ViS har
bättre förutsättningar att tillvarata
Dina intressen än någon förening i SVF. Om Du lämnar förbundet kan Du dessutom göra
en avsevärd ekonomisk besparing. Du har tre alternativ att
välja mellan för att få del av de
försäkringar som ViS tillhandahåller. För endast 500 kronor
kan du bli passiv medlem och får
då ca 2000 kronor över, jämfört
med medlemsavgiften till förbundet, att spendera t.ex. på dina
försäkringar. För 1500 kronor
kan Du bli fullödig medlem och
gör fortfarande en rejäl besparing. Du är välkommen till ViS
höstmöte för att förvissa Dig om
att de fördelar vi erbjuder stämmer. ViS är i samarbete med
Säkra marknadsledande avseende försäkringslösningar för oss
veterinärer.

Gå med i ViS – ta del av våra
försäkringar och gör dessutom en besparing!

Hur får man en sommarvikarie?

Nu är det hög tid att Du som
egenföretagare och medlem i
förbundet överväger Ditt medlemskap. Omorganisationen är
som framgått på annan plats i
detta utskick ett svek mot både
egenföretagare och arbetstagare. Förbundet förespeglar en
opartisk position som yrkesförbund men är starkt uppknutet till
SACO som fackförbund. Vi
hävdar att företagarna i förbundet som varit med om att fatta
beslut låtit sig vilseledas av att
de ingående föreningarna skall
ha skilda ekonomier. Vi har
svårt att se någon förändring.
Alla i förbundet tidigare ingåen-

För bara några år sedan ringde 5
-10 veterinärstudenter inför varje
sommar och sökte sommarjobb.
Men de senaste två åren har
dessa samtal nästan helt uteblivit. Detta är till viss del ett informationsproblem. Dagens veterinärstudenter vet helt enkelt inte
att det finns privata veterinärer
som arbetar med stordjur och
om dom vet de så har dom uppfattningen att dessa veterinärer
är konstiga på något sätt. Ett sätt
att etablera kontakt med presumtiv sommarvikarie är att låta en
ung veterinärstudent komma och
auskultera en vecka under femte
året. Betala resan från Uppsala
och 1.000:- i PRAO-lön. Tidigare

har eleverna haft speciella
veckor avsedda för detta ändamål men det är osäkert om
dessa speciellt avsedda veckor finns kvar. Då kan istället
jullov o påsklov vara lämpliga
tillfällen. VIS kommer under
hösten att informera studenterna om att vi finns. Studenterna
behöver få veta vilka privata
veterinärer som arbetar med
kor, svin o hästar och att de
måste få en lista med adresser
o telefonnummer att använda
sig av när de vill ringa o söka
jobb. Den senaste utgivna
Veterinärkalendern är ju antik
och ger inte heller information
om alla privata veterinärers
arbetsområden. De senaste
årens studenter har haft
gemensam mail-adress som
har möjliggjort massmail till
samtliga studenter i en viss
årskurs. VIS informatör bör ta
reda på vilken e-postadress
som möjliggör massutskick till
nästa omgång 5:e-årskursare.
Gunnar Eriksson

Kommer Kofi Annan att
ringa? - Riksdagsdebatt om
utebliven utredning.
I juni förra året beslutade riksdagen enhälligt att utreda konkurrenssituationen inom veterinärsektorn. I maj i år togs frågan åter upp i riksdagen genom att flera riksdagsledamöter frågade jordbruksministern
om varför utredningen ännu
inte påbörjats.
Bland andra framförde Sven
Gunnar Persson, (kd), följande: ”Kristdemokraterna har
många gånger och i många
sammanhang fört fram behoven av förändringar av veterinärorganisationen. Våra ställningstaganden fick stöd av
Riksdagens revisorer i en
granskning som gjordes under
år 2002. Detta ledde till att
Forts på sid. 4

Veterinärer i Sverige
Utges av föreningen Veterinärer i
Sverige, en fackligt och politiskt
obunden organisation för
veterinärer.
Ansvarig utgivare:
ViS
Org.nr 802412-7576
Box 13105
103 03 STOCKHOLM
Bankgiro: 5591-4436
Postgiro: 39 17 34 - 1

en har haft möjlighet att bereda frågan
sedan förra tillkännagivandet riksmötet 2000/01. När kommer förslaget?”
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, (s): ”När det gäller tävlingsveterinärerna kan jag erkänna att jag själv
inte är nöjd med det tempo vi har
hanterat frågan. Den bereds nu inom
mitt departement. Jag räknar med att
vi ska kunna komma med ett förslag
så snart det går. Det är under det här
året. ”
På hemsidan återfinns mer ur debatten.

www.veterinarer.se
Om inget annat anges så är de
artiklar som publiceras i tidningen
författade av redaktionen.

Forts. från sid. 3
regeringen fick i uppdrag att tillsätta
en oberoende utredning med uppdrag att lösa problemen med fördelningen av de statliga bidragen till
distriktsveterinärorganisationen,
statens ansvar för sällskapsdjuren
och Jordbruksverkets dubbla roller.
Man skulle kika på hur man skulle
få till stånd en fristående och oberoende veterinärorganisation. Liknande påpekanden finns i Riksrevisionens rapport som nu behandlas.
Enligt uppgifter från departementet
i dag bereds frågan fortfarande.
Man inväntar en intern arbetsgrupps rapport, och därefter ska
man fundera över hur man ska gå
vidare, som man sade.
Jag tycker, fru talman, att det finns
tillräckligt underlag för att snabbt
komma i gång med utredandet.
Vad mer ska till? Ska det inte räcka
med Riksdagens revisorer, Riksrevisionen och riksdagens tillkännagivande? Vad väntar man på – att
Kofi Annan ska slå en signal?”
För två år sedan beslutade riksdagen att utbreda frågan om tävlingsveterinärverksamheten. Inte heller
här har regeringen påbörjat någon
utredning. Även detta påpekades
av flera talare:
Sven Gunnar Persson, (kd), replik:
”Den andra frågan handlar om
tävlingsveterinärerna, som det görs
ett tillkännagivande om. Regering-

Ny Enronskandal på gång?
Det är som väl är inte bara vi i ViS
som förstår vilka krav man bör ställa
på hur tillsynsverksamhet skall vara
organiserad. Det borde ju vara självklart för varje sunt tänkande människa
att den som utövar tillsynen inte skall
stå i ekonomisk beroendeställning till
tillsynsobjektet. En distriktsveterinär
med arvodesbaserad inkomst står i
allra högsta grad i beroendeställning
till djurägarna. Ja hela den svenska
distriktsveterinärorganisationen är
ekonomiskt beroende av tillsynsobjeketen dvs. djurägarna. Detta gäller
naturligtvis också enskilda länsveterinärer som bedriver privatpraktik på
fritiden. Ledarskribenten på Gotlands
allehanda skriver i ledare daterad
2004-08-02 att förhållandena inom det
svenska veterinärväsendet är att jämföra med Enronskandalen. Ledaren
bifogas detta utskick.

www.veterinarer.se
Hemsidan innehåller bl.a. ett arkiv över skrivelser som kan
ge god insikt i vad vi sysslar med. Alla idéer och bidrag är
välkomna.
Pressmeddelande 17 juni
2004 från Jordbruksdepartementet
Djursjukdataregistret utreds.
Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson får
i uppdrag att undersöka hur
dagens djursjukdataregister
fungerar och lämnar förslag
till förbättringar. Det beslutade regeringen vid dagens
sammanträde.
Bakgrunden är att enligt de
regler som gäller ska veterinärer föra journal i direkt
anslutning till behandling av
djur. Uppgifter från dessa
journaler används av Jordbruksverket i ett djursjukdataregister som används av
djursjukvården och berörda
myndigheter och organisationer.

Frågan om rapporteringen
till registret är tillräcklig ska
nu utredas och om det finns
brister får utredaren i uppdrag att lämna förslag på
hur dessa kan åtgärdas.

Trycksaker med
logotype.
Vill du ha olika trycksaker kuvert, brevpapper, receptblanketter etc. med ViSlogotypen – kontakta
kassören.

Remiss från SLU.
ViS har från SLU fått en remiss om ett
förslag på ny utbildningsplan för
veterinärer. Bl.a. föreslås linjedelning
efter ÅK 4. Läs hela förslaget på:
http://www.vhfak.slu.se/
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