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Fullmäktige: 
yrkeskårens framtid? 

Veterinärförbundets fullmäktige höll höstmöte den första lördagen i november 
i Helsingfors. I likhet med förra året var mötesplatsen Hotel Pasila, en kost-
nadseffektiv lösning med tanke på förbundets ekonomi tack vare de goda för-
bindelserna. Ett glädjande stort antal delegationsmedlemmar slöt upp. I början 
av mötet översteg antalet närvarande suppleanter till och med behovet, vilket 
visar på ett utmärkt intresse för skötseln av yrkeskårens gemensamma frågor. 

Under förmiddagen diskuterades den kommunala veterinärvårdens fram-
tid. Grupperna fick i uppgift att med hjälp av en SWOT-analys utreda den 
nuvarande verksamhetsmodellens starka och svaga sidor. De möjligheter och 
hot som externa faktorer medför bedömdes också. Särskilt diskuterades hur 
den kommunala veterinärvårdens styrkor och möjligheter skulle kunna ut-
nyttjas bättre och samtidigt korrigera dess brister och undvika hotbilder. Den 
kommunala veterinärvården är grundläggande verksamhet för veterinärkåren 
beträffande såväl djurens hälso- och sjukvård, bekämpning av smittsamma 
djursjukdomar som djurskydd. Förändringar i den grundläggande verksamhe-
ten reflekteras oundvikligen även på den privata sektorn och hela samhället. 

Resonemangen fick kraft av de livliga diskussionerna kring social- och häl-
sovårdens servicestrukturreform, sote. Samma morgon kom nämligen nyheter 
om att landet kommer att få 18 självstyrande områden, av vilka 15 själva ska 
ordna social- och hälsovårdstjänsterna, medan tre stödjer sig på ett annat 
självstyrande område. Diskussionen i arbetsgrupperna var livlig: styrelsen fick 
en mängd olika råd för att styra verksamheten i den riktning som fullmäktige 
önskar. Helhetssynen blev att den kommunala veterinärvården är kostnadsef-
fektiv i sin nuvarande form och garanterar tillgången till tjänster så jämlikt 
som möjligt i hela landet. Det har bara gått några år sedan veterinärvårdslagen 
reviderades – den trädde i kraft i januari 2010, och verksamhet i enlighet med 
lagen har först nu kommit i gång på allvar inom många samarbetsområden.

Det står klart att vårdreformen på ett eller annat sätt kommer att påverka den 
kommunala veterinärvården, vilket även kommer att reflekteras på den privata 
sektorn och hela yrkeskåren. Veterinärförbundets ståndpunkt är fortfarande att 
veterinärvård är en del av miljö- och hälsoskyddet, vilket utgör en väsentlig 
del av den primärvården och folkhälsan. Veterinärerna bör aktivt försöka 
styra utvecklingen i önskad riktning, för att ingen annan part ska göra det.

På sitt ordinarie möte nöjde fullmäktige sig inte med rollen som en gum-
mistämpel, utan förbundets verksamhetsplan för det kommande året utreddes 
punkt för punkt åtföljt av en aktiv diskussion och flera tillägg och ändringar 
gjordes i planen. Diskussionen tog upp förändringar i yrkeskårens verksam-
hetsmiljö, inklusive det faktum att det inte är självklart att det finns arbete för 
alla nyutexaminerade eller ens äldre veterinärer. Fullmäktige berömde skötseln 
av förbundets ekonomi, eftersom siffrorna i bokslutet för innevarande år såg 
betydligt bättre ut än året innan. 

Nästa år är det åter dags för fullmäktigeval. Var aktiva, ställ upp som 
kandidater och rösta! Medverkan i fullmäktige bjuder på insyn i yrkeskårens 
verksamhet, påverkningsmöjligheter, nya vänner och givande diskussioner, 
men även engagemang, ibland svåra saker och hårt arbete.
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