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Øke Kapittel 1142 post 60; Tilstrekkelig stimuleringstilskudd for å 

sikre veterinærdekning  

 

Dyr vil fortsatt lide og dø når det ikke er veterinærer på vakt. 

 

Kommunene har et lovpålagt ansvar for veterinærdekningen i Norge. Den 

kommunale veterinærvakten er finansiert med et øremerket statlig tilskudd 

som også omfatter et stimuleringstilskudd til næringsfattige distrikter. 

Budsjettet for hele denne ordningen er foreslått til 184 229 millioner kroner i 

forslaget til statsbudsjett for 2023, 2, Prop 1 S, en økning på beskjedne 2,6% 

fra 179 494 i saldert budsjett for 2022. Dette beløpet skal gi alle dyr i hele 

Norge tilgang til klinisk veterinærvakt kvelder, netter, helger og helligdager 

hele året. Konsekvensen av forslaget er en reallønnsnedgang, og for den 

enkelte veterinær betyr dette et ytterligere svekket næringsgrunnlag.  

 

I Hurdalsplattformen har regjeringen slått fast at veterinærtjenesten skal 

styrkes slik at alle dyr skal få kvalifisert hjelp når de trenger det. Flere 

kommuner opplever utfordringer med å rekruttere og beholde veterinærer, 

både på dagtid og utenfor ordinær arbeidstid. En forutsetning for god 

dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat og god beredskap er at 

veterinærtjenesten styrkes i hele landet.  

 

Det finnes i dag 160 vaktområder med rundt 750 veterinærer som 

vaktdeltakere. Veterinærene tar på seg vakt i tillegg til ordinært arbeid. De 

områdene som ikke har tilstrekkelig næringsgrunnlag for flere veterinærer, 

har en utfordring med å tilby tilfredsstillende veterinærtjenester hele døgnet 

og hele året. Våre undersøkelser viser at de unge veterinærene ønsker å 

delta i vakt hvis lønns- og arbeidsvilkår er akseptable, men at satsene for 

vaktdeltakelse er så lave at de ikke gir noe insitament for å påta seg 

oppdraget med hvilende vakt.  

 

En økning av bevilgningen til vakt med 10 millioner (ca 7%) vil gi et viktig 

bidrag og signal om at dyr ikke skal lide når det ikke er veterinærer på vakt 

mens vi venter på rapporten fra den nedsatte arbeidsgruppen som ser på 

veterinærordningene.   

 

Stimuleringstilskuddet er bærebjelken i nåværende sikring av 

veterinærtilbudet i næringsfattige områder både på dagtid og på vakt. Det er 

vanskelig for kommunene å etablere forutsigbare avtaler med veterinærer 

når bevilgningene til stimuleringstilskudd varierer mye fra år til år slik de har 



 

 2 

gjort de siste årene. Derfor mener vi dette tilskuddet også må økes nå. Det 

hjelper ikke bonden å få bedre betalt for melk og kjøtt hvis dyrene lider og 

dør før de kan melkes eller slaktes.   

 

Landbruksdirektoratet har rapportert en underdekning på nærmere 30 

millioner kroner etter fordeling av stimuleringstilskudd for 2021. Den 

pågående veterinærkrisen krever økte midler nå.  

 

Veterinærforeningen ber derfor om at kap. 1142, post 60, i statsbudsjettet for 

2023 økes med 40 millioner til totalt 224 millioner kroner for å bidra til sikre at 

veterinærer er på vakt og veterinærdekning i Norge er tilfredsstillende i 

påvente av gjennomgangen av veterinærordningene og de tiltakene som vil 

bli foreslått der. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 


