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Det sägs att blott den som drömmer lever. En av mina drömmar 
gick i uppfyllelse i november då jag började arbetet som förbun-
dets ombudsman för den privata sektorn. Efter ett år på domsto-
len och efter att ha blivit bekant med skattebjörnens ide känns 
Veterinärförbundet som en rätt pigg arbetsplats, också i praktiken. 
Drömmar har jag dock fl era, en sådan är en äkta Jaguar, emedan 
jag i barndomen tappade bort under sommarstugans trappa en 
sådan leksaksbil. 

Jag har drömmar också om att utveckla mitt arbete. Privatsektorns 
angelägenheter är redan nu i utmärkt skick, efter min företrädare 
Tommi Rainerma, och olägenheter fi nns inte. Min inställning är så 
att säga ”ännu lite bättre”, man kan alltid förbättra sig. Förbundet 
fi nns till för sina medlemmar, betjänar dem och bevakar deras in-
tressen. Min dröm är att veterinärerna inom den privata sektorn via 
förbundet skulle få den hjälp de behöver otvetydigt och snabbt.

De mest betydelsefulla uppgifterna jag har är alla angelägenheter 
som har att göra med veterinärbilar. Denna fordonsklass, som är rätt 
okänd utanför veterinärprofessionen, föranleder en förvånansvärt 
brokig samling tolkningsproblem, till exempel i beskattningen. Man 
kan ställas inför situationer som ingen har tänkt på och då krävs 
förhandlingsfärdigheter med myndigheterna och mod att framföra 
sin egen syn på situationens lösning. 

Det vore fel rangordna uppgifterna enligt deras natur, men 
i praktiken utgör saker som angår anställningar den viktigaste 
problemansamlingen på mitt arbetsbord. Den privata sektorn för 
veterinärer bestås å ena sidan av professionella som fungerar som 
entreprenörer och å andra sidan av arbetstagare, tidvis t o m av 
en blandning av dessa. Eftersom kollektivavtalen endast omfat-
tar en minimal del av veterinärerna accentueras betydelsen av 
arbetslagstiftning och rättspraxis i jämförelse med många andra 
branscher. Min dröm är att förbundets medlemmar har tillgång till 
en så färsk som möjligt och otvetydig information om spelreglerna 
för arbetsförhållanden..

Inom veterinärförbundet omfattar privatsektorn en mångfacet-
terad helhet av olika problem, där lösningen ofta handlar om en 
situation där entydiga lösningar saknas. Trots att problemen inte 
enbart är juridiska minns jag professor Ilkka Saraviitas konsta-
terande: ”Juridik är ingen exakt vetenskap, utan en argumenta-
tionsvetenskap”. Uttrycket får en mycket levande innebörd i en 
situation där en människas ord står mot en annans. Därför är mitt 
mål att inom veterinärbranschen göra arbetsavtalen och avtalen 
om yrkesutövning så entydiga och omfattande som möjligt. En 
viktig del av modern arbetsavtalsjuridik är att bli medveten om 
problemsituationer på förhand och förbereda sig för dem. Jag vill 
att Veterinärförbundet också i denna fråga skall vara en sjutspets 
för utvecklingen.

Jag tror att drömmar har en tendens att gå i uppfyllelse. Ett bra 
bevis på detta fi ck jag i somras, när jag i samband med en om-
byggnad av sommarstugans trappor plötsligt återfann min Jaguar 
som hade varit försvunnen i 23 år. Bilens vita målarfärg hade tagit 
en aning skada och en del däck lossnat, men det var fortfarande 
den lilla bil som jag som barn så mycket tyckte om. Drömmar fi nns 
det dock gott om, alla uttalas ju inte utom för de allra käraste. Håll 
i era arbeten, och därtill i era drömmar!
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