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Ett enhetligt förbund är hela 
yrkeskårens fördel

Veterinärförbundets fullmäktiges höstmöte har traditionellt hållits i slutet av november, 
så också detta år. Väderleken i Helsingfors under mötesdagen var regning och grå 
men trots det, eller kanske just därför, hade en klar majoritet av ledamöterna infunnit 
sig i auditoriet i Läkarhusets övre våning. Fastän fullmäktige i tiden utsågs utan val 
var diskussionen och deltagandet i beslutsfattandet aktivt. Det diskussionsforum som 
på våren grundades för fullmäktige har däremot, på några enskilda inlägg när, varit i 
ringa användning. 

De rutinärenden som hör till fullmäktiges höstmöte inklusive nästa års budget gicks 
i genom jämte några förtydligande frågor. Styrelsen hade lagt fram ett förslag om 
att förnya stadgarna så att i framtiden en avgift för återanslutning kan krävas. Med 
det försöker man stävja fripassagerarna som skriver ut sig när allt står väl till och då 
problemen hopar sig skriver in sig i förbundet igen, t ex för att få juridisk hjälp. Detta 
medför extra kostnader för förbundet. Fullmäktige ålade styrelsen att bereda nämnda 
stadgeförändring till följande möte.

Höstmötets föredragningslista omfattade också val av nya styrelsemedlemmar i stället 
för de som stod i tur att avgå. I styrelsen sitter förutom ordförande sex medlemmar 
som väljs för tre år åt gången och varje år står två av dem i tur att avgå. Under åren 
har det blivit praxis att två av styrelsens medlemmar representerar kommunernas prak-
tikerveterinärer, två hygienikerna eller statsanställda samt två veterinärerna som fungerar 
inom den privata sektorn. I stort sett har detta motsvarat fördelningen av förbundet 
medlemskår i nämnda grupper. 

Denna gång stod en kommunalpraktiker och en representant för privatsektorn i tur 
att avgå. På mötet uppställdes tre kandidater på förslag till syrelsen. I omröstningen 
invaldes till styrelsen en representant för kommunalpraktikerna och en för den statliga 
sektorn, i detta fall länsveterinärernas representant. Resultatet rubbade den traditionella 
balansen så att privatsektorn har endast en representant i styrelsen och hygienikerna 
eller de statsanställda tre representanter. Emedan förbundets fullmäktige inte heller har 
någon representant för privatsektorns arbetsgivare, är den privata sektorn ytterligare 
sämre representerad i förbundets beslutsfattning. Under mötet framfördes också att de 
veterinärers röst som är anställda hos en annan, de s k drängveterinärerna, borde bättre 
än för tillfället komma till tals i förbundet.

Styrelsens platsfördelning är resultatet av demokratin, men den privata sektorns un-
derrepresentation i förbundets beslutfattning är oroväckande med tanke på helheten. 
Efter mötet har tanken om kvotering av styrelseplatserna i förhållande till medlemsg-
rupperna återuppväckts, likaså tanken om personliga suppleanter för styrelsemedlem-
marna. Saken beredes av förbundets kansli och styrelsen och behandlas åter på vårens 
fullmäktigemöte. 

På förbundets diskussionsforum har man på senare tid förts en tidvis hetsig dis-
kussion om huruvida den kommunala veterinärvården förvränger konkurrensen och 
arvodesnivån, speciellt på smådjurssidan. Beredningen av den nya veterinärvårdslagen 
har under den gångna hösten varit på slutrakan och MTK och Kommunförbundet har 
t o m föreslagit att behandlingen av smådjur skulle lämnas helt utanför den kommu-
nala veterinärvården. Nämnda förslag, som också låter en smula utopistiskt, torde inte 
förverkligas emedan det ligger varken i veterinärernas eller i deras kunders intresse. 

Den privata sektorn bör alltså också i framtiden höras i förbundets beslutsfattning 
och man bör lyssna på dess representanter lyhört. Veterinärförbundet verkar som en 
jämställd intresseorganisation för alla sina medlemmar och förbundet har en egen om-
budsman för den privata intressebevakningen. Önskan är att i de kommande valen på 
hösten 2010 också den privata sektorn skulle ställa upp kandidater. Åsiktsmotsättnin-
garna mellan de olika medlemsgrupperingarna ventileras bäst inom förbundet, emedan 
en ventilering i offentligheten inte ger en bra bild av yrkeskåren.
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