
 

 
 

Til Landbruks- og matdepartementet, 
 
 
Hurdalsplattformen slår fast at 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 alle årets dager, i hver eneste dal, fjell, fjord og øy der dyr befinner seg i vårt 
langstrakte land.  
Veterinærforeningens innspill til Statsbudsjettet 2024 handler om å oppnå Hurdalsplattformens 
målsetning 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.  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.   
 
Kommunene har per i dag et lovpålagt ansvar for å tilby tjenester fra dyrehelsepersonell og mottar 

øremerkede tilskudd av varierende størrelse for å finansiere dette. Veterinær fagkompetanse i 

offentlig og privat sektor i hele landet er avgjørende for å sikre dyrehelse, dyrevelferd, 

mattrygghet, folkehelse og miljø.  Dagens vakttilskudd er for lavt og stadig flere velger bort å 

levere tilbud på kommunenes anbudsutlysninger. Med dagens vekst i priser og honorarer er en 

vesentlig økning av dagens vaktsatser, nødvendig for å sikre at Norge har tilstrekkelig veterinærer i 

beredskapsvakt.   

Veterinærer har en avgjørende rolle i den nasjonale beredskapen mot matbåren smitte, 

smittsomme sykdommer hos dyr og mot sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, 

såkalte zoonoser. Gitt europeisk sikkerhetssituasjon er beredskapsplanlegging og 

selvforsyningsgrad viktigere enn noen gang. Veterinærer som kritisk personell og 

veterinærberedskapsvakt er opplagt avgjørende for dyrehelse og -velferd, og spiller en sentral 

rolle i å sørge for trygg mat og god folkehelse, ofte oppsummert som Èn helse- tankegang. 

Veterinærforeningen har gitt tydelige tilbakemeldinger på vårt viktige samfunnsbidrag i 

beredskapsarbeidet, både kommunalt og på et mer overordnet plan: Melding til Stortingent om 

helseberedskap. Innspill fra Veterinærforeningen 21.10.2022.pdf (vetnett.no) og Høringsinnspill 

knyttet til_Invitasjon til ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner til å komme med innspill 

til Koronautvalgets arbeid 11.10.22_.pdf (vetnett.no) 

Langsiktig arbeid for å sikre god dyrehelse, trygg mat og god folkehelse må styrkes. Imidlertid 

trengs det umiddelbare tiltak nå, for å hindre kollaps i beredskapsvakten. Veterinærforeningen har 

gjentatte ganger i ulike sammenhenger de siste årene pekt på insentiver som i stor grad vil sikre 

beredskapen på kort sikt:  

• Økte stimuleringstilskudd til kommunene slik at flere kommuner bedre kan utnytte 
den eksisterende veterinærkompetansen som allerede finnes lokalt.   
• Øke godtgjøringen for vakttjeneste. 
• Etablere en betalt mentorordning i distriktene for veterinærer på midlertidig 
lisens, nyutdannede veterinærer og for veterinærer som vurderer å endre karrierevei. 
Veterinærer i denne ordningen kan også fungere som praksisverter for 
veterinærstudenter. 
• Tilsette veterinærer i næringssvake kommuner i kommunale forvaltningsstillinger 
hvor tilsetningsforholdet inkluderer kliniske veterinærtjenester på dagtid og 4 delt 

https://www.vetnett.no/nyhetsarkiv/horingsuttalelse-til-nou-2020-12-distriktsnaringsutvalget
https://www.vetnett.no/getfile.php/1310642-1616595195/Dokumenter/H%C3%B8ringsuttalelser/2021/H%C3%B8ringssvar%20NOU%202020-15%20Veterin%C3%A6rforeningen.pdf
https://www.vetnett.no/getfile.php/1319280-1666945956/Dokumenter/H%C3%B8ringsuttalelser/2022/Melding%20til%20Stortingent%20om%20helseberedskap.%20Innspill%20fra%20Veterin%C3%A6rforeningen%2021.10.2022.pdf
https://www.vetnett.no/getfile.php/1319280-1666945956/Dokumenter/H%C3%B8ringsuttalelser/2022/Melding%20til%20Stortingent%20om%20helseberedskap.%20Innspill%20fra%20Veterin%C3%A6rforeningen%2021.10.2022.pdf
https://www.vetnett.no/getfile.php/1319277-1666944774/Dokumenter/H%C3%B8ringsuttalelser/2022/H%C3%B8ringsinnspill%20knyttet%20til_Invitasjon%20til%20ideelle%20organisasjoner%20og%20interesseorganisasjoner%20til%20%C3%A5%20komme%20med%20innspill%20til%20Koronautvalgets%20arbeid%2011.10.22_.pdf
https://www.vetnett.no/getfile.php/1319277-1666944774/Dokumenter/H%C3%B8ringsuttalelser/2022/H%C3%B8ringsinnspill%20knyttet%20til_Invitasjon%20til%20ideelle%20organisasjoner%20og%20interesseorganisasjoner%20til%20%C3%A5%20komme%20med%20innspill%20til%20Koronautvalgets%20arbeid%2011.10.22_.pdf
https://www.vetnett.no/getfile.php/1319277-1666944774/Dokumenter/H%C3%B8ringsuttalelser/2022/H%C3%B8ringsinnspill%20knyttet%20til_Invitasjon%20til%20ideelle%20organisasjoner%20og%20interesseorganisasjoner%20til%20%C3%A5%20komme%20med%20innspill%20til%20Koronautvalgets%20arbeid%2011.10.22_.pdf


 

 
vakt. Tilrettelegging med utstyr/bil/bopel vil her kunne være et positivt tiltak for å få 
flere til å vurdere næringssvake områder.  
• Styrke beredskapsvakt i næringssvake kommuner ved at Mattilsynets veterinærer i 
større grad kan delta inn i den kliniske veterinærvakten. 
• Tilrettelegge gjennom regelverksendring for at privatpraktiserende veterinærer 
kan utøve flere av de statlig pålagte veterinæroppgaver som i dag kun kan utføres av 
Mattilsynets ansatte.    
 

Våre forslag til umiddelbare tiltak vil selvsagt også bidra til, og være en viktig pådriver for, en trygg 
og stabil framtidig beredskap.  
 
Et langsiktig tiltak for å styrke beredskapen og veterinærkompetansen, er å iverksette revidering 
av dyrehelsepersonelloven. Det må gis hjemmel for å føre tilsyn med kommunenes lovpålagte 
ansvar for å sikre veterinærdekning, og en forskrift som beskriver veterinærvaktens innhold og 
forventninger til deltagerne. 
 
For å sørge for at Norge har veterinærer til beredskapsvakt ber Veterinærforeningen om at kap. 
1142, post 60 i statsbudsjettet økes fra dagens drøye 184 millioner til totalt 272 millioner for 
2024.  

  
Økningen på 88 millioner fordeler seg på:  
 
Økning i stimuleringstilskudd for å komme nærmere beløpet som kommunene faktisk trenger og 
søker om. Her ber vi om en økning på 35 millioner, til totalt 69 millioner. Inn i 
stimuleringstilskuddet ønskes det å øremerke deler av midlene til:  
 

• Et prøveprosjekt med en regional betalt mentor/ praksisvert ordning med en pilotregion 
for 6 til 8 praksisplasser. Ordningen skal introdusere studenter, nyutdannede veterinærer 
eller veterinærer som vil endre karrierevei, til jobben som praktiserende veterinær. 
Ordningen vil innledningsvis koste i størrelsesorden 5 millioner, som opptrappes til 40-60 
plasser nasjonalt over 3-5 år til totalt 25 millioner.  

 

• Regelmessig kurs- og etterutdanning for avtaleveterinærene i beredskapsvakt. En forsiktig 

budsjettering med kurs annet hvert år for de ca. 640 avtaleveterinærene som er i 

ordningen, ligger i størrelsesorden 8 millioner årlig.  

En økning av potten for veterinærvakt med 48 millioner, til totalt 193 millioner. En betydelig 
økning i timesatsene som tilbys for vakt  vil være et verktøy for å gjøre deltagelse i veterinær 
beredskapsvakt betydelig mer attraktivt. Inkludert her inngår en vikarordning som kan 
administreres av veterinærene, kommunene eller statsforvalterne. Statsforvalterne vil være et 
gunstig ledd i denne sammenheng på grunn av sitt regionale perspektiv, fordi de allerede 
administrerer fordeling av stimuleringstilskudd til kommunene og dermed har nødvendig innsikt i 
ordningene.   
 
 
Vennlig hilsen  

     
 

Camilla Larsen                                            Christian Tengs  
Fagsjef                                                         Organisasjons- og forhandlingssjef  


