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Medlemsundersøkelsen 2020- VIKTIG!



Satsningsområder 2020-2022
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Fagforeningsarbeid Veterinærdekning Bærekraft

- Beskytte og styrke 
Veterinærenes 
rettigheter

- Det skal være god 
tilgang til veterinær i 
alle deler av landet

- Én helse 
- Beredskap
- Akva
- Dyrevelferd

SYNLIGHET



Hurdalsplattformen – viktig gjennomslag for 
Veterinærforeningen

Norsk jordbruk har og skal framleis ha ein dyrevelferd i verdstoppen. For å 
sikre dette må vi oppretthalde og utvikle eit godt og strengt regelverk for 
dyrevelferd, basert på kunnskap om behova til dyra. Mattilsynet må styrkjast, 
slik at dei har tilstrekkelege ressursar til å drive god rådgjeving, hyppig 
kontroll og eit målretta samarbeid med produksjonsnæringane.

Regjeringa vil:

• Styrkje Mattilsynet

• Støtte opp under prosjekt for å utvikle alternativ til dyreforsøk

• Styrkje veterinærtenesta i heile landet slik at alle dyr har tilgang til 
kvalifisert behandling 



Fagforeningsarbeid
Veterinærforeningen er først og fremst en
fagforening med oppgave å sørge for
veterinærenes rettigheter og posisjon

DNV-N, DNV-A, tillitsvalgte, sekretariatet
• Spesielt fokus på lønn for alle veterinærer
• Omstillinger i arbeidslivet
• Vilkår for næringsdrivende
• Forhandlinger, statistikker mm

Christian Tengs, Organsiasjons- og Forhandlingssjef



• Representerer oss i Akademikerne næring, privat, 
kommune. Har ansvaret for Akademikerne stat og helse.

• Representerer oss i NHO, Spekter og Virkeområdet.
• Sekretærer og har arbeidslivsansvar for alle ansatte 

veterinærer, alle næringsdrivende, alle bedriftseiere og 
alle studenter gjennom DNV-A, DNV-N og DNV-S, og 
ansvarlig for årsmøtene deres.

• Har ansvar for lovutvalget, yrkesetisk råd, diverse fond. 
• Følger opp alle sentrale høringer som angår 

Veterinærer
• Arrangerer:Mellom 10 og 20 tillitsvalgtkurs hvert år
• Deltar som foredragsholdere på svært mange kurs blant 

medlemmer og studenter og også i opplæringsøyemed. 
Jus, arbeidsliv, lønn, pensjon, mm.

• Arrangerer lederkurs med NHO
• Ansvarlig for det internasjonale fagseminaret til 

studentene
• Ansvarlig for arrangering av karrieredager for studenter
• Kontaktpersoner for Fadderordningen
• Ansvarlig for å skaffe nye tillitsvalgte i alle virksomheter 

hvor det er ønsket. Hovedtillitsvalgte i kjedene.
• Innført ny hovedavtale i NHO. 
• Ansvarlig for innføring av nye tariffavtaler i alle private 

virksomheter. (Sterk økning)
• Arbeid for økning av minstelønnssatser 
• Direkte oppfølging og rådgivning av alle tillitsvalgte

• Hjelp i alle arbeidsrelaterte juridiske spørsmål. Ny rådgiver!
• Gjennomgang av alle kontrakter ved ansettelse, både lønn og 

jus.
• Personlig arbeidslivsrådgivning for alle medlemmer
• Hjelp ved konflikthåndtering og oppsigelser el.l
• Arbeid med økning av pensjonssatser i alle private 

virksomheter
• Arbeid for total dekning av veterinærer i veterinærvakten
• Arbeid for at alle studenter som trenger får tilgang på 

inseminasjonskurs
• Arbeid for at også utenlandsstudenter får midlertidig lisens
• Innhenting, utarbeidelse og publisering av lønnsstatistikker
• Forhandlinger og stevneveterinærsatser
• Forhandlinger om Genosatser
• Reforhandling av alle sentrale tariffavtaler
• Personlig rådgivning ved reise til kommuner og veterinærer 

som trenger hjelp med vakten
• Arbeider for høyrere skyssrefusjonssats gjennom Bondelaget
• Arbeider for bedre refusjonsløsninger gjennom 

Landbruksdirektoratet
• Samarbeid med andre foreninger
• Tilgjengelig langt utover det som er normalt i andre 

foreninger

Eksempler på fagforeningsarbeid



Genosaken

• Alle nye avtaler ligger ute på 
vetnett.no bak pålogging. 

• (ikke del dette med ikke-
medlemmer som ikke bidrar 
med å betale for jobben 
Veterinærforeningen gjør)

• 2022 er siste året med 
«sonebetaling»- ny modell der 
Geno er med og betaler for alle 
reiser planlagt i gangsatt fra 
årsskifet 2022-23
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Veterinærdekning/-vakt
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Det skal være god tilgang til veterinærer over hele landet. Hurdalsplattformen. 
Veterinærvaktordningen er fortsatt viktig for arbeidet fremover.

• Politiske møter med nøkkelpersoner –politikere og forvaltning 

• Sikre vaktens fremtid. Forskrift til § 3a i Dyrehelsepersonelloven, hvor 
ansvar og innhold i veterinærvakta beskrives og defineres

• Sikre forutsigbarhet i finansiering og vilkår for veterinærvakten-
Forutsigbarhet i stimuleringstilskudd

• Bistå enkeltmedlemmer som opplever «Veterinærkrisen»

• Bidra i gjennomgang av veterinærordningene, innspill til statsbudsjettet



Bærekraft- i vid forstand

Veterinærforeningen skal bidra til bærekraftig utvikling under 
paraplyen «Én Helse»:

• Beredskap

• Dyre- og fiskevelferd og dyrehelse

• Folkehelse

• Trygg mat og vann



Eksempel på bærekraft i akvasektor

Retorikk – det er ikke bærekraftig hvis 
ikke fisken settes først!

• Fiskevelferd

• Dødelighet - ikke svinn

• Individer - ikke biomasse

• Fiskevelferd, fiskehelse

Konkret

• Trafikklys – flere kriterier enn lus

• Felles helhetlig sykdomsregister

• Veterinærer tidlig inn ved 
innovasjon

• Medisinbruk 

• Forenkle forvaltning (antall Dep. 
involvert mm)
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Veterinærforeningen bekymret for høye 
dødelighetstall i Fiskehelserapporten 2021

Kronikk i Dagens Næringsliv 12. mars Dagsnytt 18 – 16. mars 



Eksempel bærekraft dyrevelferd
En bærekraftig utvikling forutsetter et 
slagkraftig og tilstedeværende Mattilsyn

• Mattilsynet er Norges største veterinære 
arbeidsplass

• Mattilsynets tilsynsvirksomhet og forvaltning 
bygger bransjetroverdighet. Befolkningen 
forventer at Mattilsynet sikrer etisk og 
dyrevelferdmessig god produksjon og 
dyrehold. 

• 20 friske millioner til dyrevelferd for 2022 

• Venstres Dok 8 forslag vedtatt feb 2022 med 
framskynding av dyrevelferdsmeldingen til 
vår 2023
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Eksempel bærekraft usunn avl

• Usunn avl er ikke bærekraftig

• Id-merking en forutsetning for kontroll 
med avl- forslag om obligatorisk 
merking av hund har nå gått fra 
Mattilsynet til LMD

• Dom i rettsaken mellom 
Dyrebeskyttelsen og 
NKK/rasklubber/oppdrettere er anket. 
Se NVT 3/22 for sammendrag.



Facebook - Hvem er DNV?



Akademikerne- vår hovedorganisasjon

Viktig for Veterinærforeningen i fagforenings- og arbeidslivsaker



Den europeiske 
veterinærføderasjonen, 
FVE

Svært mange aktuelle temaer:

Etterutdanning, Dyrevelferd, Dyrehelse, 
Trygg mat, Transport av produksjonsdyr, 
usunn avl, hundesmugling, spesialisering, 
Telemedisin, veterinærers arbeidsvilkår, 
omdømme, 

Policy Papers: Eutanasi av hest, Fiksering av 
purker, Burhøns Trygg mat, Antibiotikabruk,

slakting uten bedøvelse

Covid- 19 Forskning

Osv....

40 Europeiske land,  over 300 000 
veterinærer

Høringsinstans EU, Lobbyering EU, 
lovgivning

• «Animal Health Law» AHL -implementeres i 
Norge  

World Veterinary Association – FECAVA 
- FVE

• Eks «Retningslinjer» klinisk praksis 



Krisen i Ukraina- tiltak

• Informasjonsformidling- fått 
uvurderlig hjelp av FVE/FECAVA

• Innsamling her under 
Veterinærdagene

• Møter med Mattilsynet-
kjæledyr, veterinærer som 
flyktninger

• Veileder til privatpraktiserende 
veterinærer



Veterinærers mentale helse

• Kollegahjelpen
• ny periode med nye kollegahjelpere (se vetnett.no)

• Fadderordningen

• Prosjekt om mental helse UiO, Helene S Dalum

• Mye fokus på første artikkel om resultater fra

spørreundersøkelsen 

Viktig også å fremheve arbeidsglede !



Takk for oppmerksomheten


