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Reykjavík, 25. október 2018

Efni; Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 66/1998 um dýralækna og 

heilbrigðisþjónustu við dýr (íslenskukunnátta), 178. mál.

Drög að frumvarpi þessu voru birt til umsagna 24. ágúst sl. og gerði Dýralæknafélag 

athugasemdir við þau drög, þar sem þessari fyrirhugðu breytingu var mótmælt.

Í greinargerð með frumvarpinu er farið yfir tilefni og nauðsyn lagasetningar í lið 2. Þar kemur 

fram að tilefnið er álit umboðsmanns Alþingis á þeirri venju Matvælastofnunar að ráða erlenda 

ríkisborgara í stöður eftirlitsdýralækna og gera ekki kröfu um íslenskukunnáttu.

Dýralæknafélagið leitaði til umboðsmanns vegna þess að Matvælastofnun braut ítrekað lög 

um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr með þessum hætti og úr varð þetta álit. Ástæðan 

fyrir því að félagið leitaði eftir áliti umboðsmanns var sú, að Matvælastofnun hefur ráðið 

erlenda dýralækna á lakari kjörum en íslenskir dýralæknar hafa fengið. Enn fremur telur 

Dýralæknafélagið að erlendu starfsfólki sem ekki er gert kleift að læra íslensku einangrist, leiti 

síður réttar síns og haldist síður í starfi. Áthugasemdir félagsins voru þannig byggðar á því að 

erlendir dýralæknar nytu ekki réttlátra kjara og ráðning þeirra væri til þess fallin að lækka 

launakostnað.

Í frumvarpi sjávarútvegsráðherra kemur fram vanþekking og áhugaleysi á vandamálinu sem 

Matvælastofnun stendur frammi fyrir. Vandamálið snýst ekki um að Matvælastofnun þurfi 

nauðsynlega að ráða fjölda útlenskumælandi dýralækna. Vandamálið er miklu umfangsmeira 

en það og snýst um gríðarlegt álag á starfsfólk, mikla starfsmannaveltu og skort á 

umsækjendum um auglýst störf þar sem dýravelferð, heilnæmi afurða og heilsa dýra og 

manna er í húfi.

Lausnin á þessu vandamáli er ekki að fella niður kröfuna um íslenskukunnáttu heldur sú að 

tryggja dýralæknum gott starfsumhverfi hjá Matvælastofnun og á öðrum vettvangi hérlendis. 

Staðreyndin er sú að einungis um helmingur nýútskrifaðra dýralækna erlendis snúa heim til
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Íslands. Til þess að leysa þennan vanda þarf sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að 

tryggja fjármagn til Matvælastofnunar, svo hægt verði að ráða fleiri hæfa dýralækna í krefjandi 

verkefni, tryggja þannig næga mönnun og minnka starfsmannaveltuna.

Dýralæknafélagið vill í þessu skyni þrýsta á um framhald á þeirri vinnu sem þegar hefur verið 

unnin við heildarendurskoðun laga nr 66/1998 í nefnd á vegum Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis. Atvinnuskilyrði dýralækna á Íslandi verða ekki með besta móti fyrr en 

ný lög eftir ráðleggingum áðurnefndrar nefndar líta dagsins ljós.

Stjórn Dýralæknafélags Íslands leggst gegn ofangreindri breytingu á lögum nr 66/1998 um 

dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr.
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