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Hurdalsplattformen: Veterinærtjenesten i hele landet skal styrkes slik
at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling.
En absolutt forutsetning for å drive landbruk med dyr er tilgang til
veterinærhjelp. Det er et behov for veterinærer hele døgnet, alle dager, i
hver eneste dal, fjell, fjord og øy i vårt langstrakte land.
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å tilby tjenester fra
dyrehelsepersonell og mottar i dag øremerkede tilskudd av varierende
størrelse for å finansiere dette. Veterinær fagkompetanse i hele landet er
avgjørende for å sikre dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, folkehelse og
miljø.
Veterinærforeningens innspill til Statsbudsjettet 2023 vil bidra til å oppnå
målsetningen i Hurdalsplattformen om å styrke veterinærtjenesten.
Kommuner og vaktdistrikt over hele landet opplever utfordringer med å
rekruttere og beholde veterinærer, både på dagtid og utenfor ordinær
arbeidstid. Statsforvalterne sendte i juni 2021 en samlet henvendelse til
Landbruks- og matdepartementet som dokumenterer dette.
Veterinærforeningen har i sine høringssvar på NOU 2020:12
(Distriktsnæringsutvalget) og NOU 2020:15 (Demografiutfordringer i
distriktene) tatt opp utfordringene med å rekruttere og beholde
veterinærer til distriktene.
Tiltak vi mener vil ha umiddelbar effekt er:
•

Økte stimuleringstilskudd til kommunene slik at flere kommuner
bedre kan utnytte veterinærenes brede kompetanse lokalt.
Kommunale oppgaver innen for eksempel miljørettet helsevern
vil bidra til et bedre næringsgrunnlag.

•

Etablere en trainee-ordning for veterinærstudenter eller
nyutdannede veterinærer. En slik ordning kan være statlig
finansiert, regionalt organisert og kommunalt gjennomført.

•

Sikre tilgang til vikarer for privatpraktiserende veterinærer ved å
etablere regionale vikarstillinger.

Nordland fylkeskommune har allerede uttrykt ønske om å være
pilotregion for en trainee-ordning.
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Veterinærforeningen ber derfor om at kap. 1142, post 60 i
statsbudsjettet økes fra dagens 179.494.000 til totalt kr 262.000.000 for
2023.
Beløpet fordeler seg på:
Prisstigning og en moderat økning i vaktgodtgjørelse: 160.000.000
En økning med ca. 30 millioner til stimuleringstilskudd til kommuner som
søker om dette: kr 70.000.000.
Et prøveprosjekt med en regional trainee-ordning med Nordland som
pilotregion for 4-6 trainee-plasser. Ordningen skal introdusere studenter
eller nyutdannede veterinærer til jobben som praktiserende veterinær.
Kr. 2.000.000 som opptrappes til 40-60 plasser nasjonalt over 3-5 år til
totalt 20.000.000.
En regional vikarordning med 2-3 vikarer tilgjengelig på helårlig basis i
aktuelle regioner: kr 30.000.000.
Veterinærforeningen stiller seg gjerne til disposisjon med kunnskap og
innsikt i et arbeid med arbeid med en gjennomgang av dagens ordning
og å beskrive og utvikle foreslåtte ordninger.
Ytterligere informasjon finnes også her.
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