AVTALE
mellom

MATTILSYNET OG DEN NORSKE VETERINÆRFORENING
om

GODTGJØRELSE M.V. TIL VETERINÆRER VED
BEORDRING ETTER DYREHELSEPERSONELLOVEN § 27
1. Bakgrunn
Det følger av dyrehelsepersonelloven § 27, og Landbruks- og matdepartementets delegering
av 6. november 2006, og Mattilsynets interne delegering, at Mattilsynets avdelingskontorer
har hjemmel til å beordre veterinærer til å arbeide for Mattilsynet i alvorlige krisesituasjoner.
Beordring skal gjelde for så kort tid som mulig. Plikten til å la seg beordre faller bort ved
gyldig forfall. Godtgjørelse, utgiftsdekning og erstatning utbetales i henhold til denne avtale.
Mattilsynet og Den norske veterinærforening har på denne bakgrunn inngått avtale om
godtgjørelse ved beordring.
2. Vedtak om beordring
Hver veterinær som blir beordret skal motta et enkeltvedtak om beordring som inneholder
informasjon om:
• hva veterinæren skal gjøre, med åpning også for uforutsette oppgaver,
• hvem som er veterinærens overordnede i Mattilsynet i beordringsperioden,
• tidsrom som beordringen gjelder for,
• godtgjørelse og
• informasjon om at beordret veterinær som er ansatt har krav på permisjon i henhold til
arbeidsmiljøloven § 12-12. Arbeidsmiljøloven § 15-10 gjelder tilsvarende ved fravær i
forbindelse med beordring etter dyrehelsepersonelloven § 27.
Veterinæren gis frist til å svare muntlig innen 6 timer etter at beordringsvedtaket er mottatt.
Dersom det søkes fritak fra beordringen, må begrunnelse oppgis.
3. Godtgjørelse
Den som beordres blir tilsatt i engasjementsstilling i Mattilsynet i den fastsatte periode.
•
•
•
•
•
•

Godtgjørelse skjer i samsvar med det til en hver tid gjeldende høyeste lønnstrinn og/eller
kronebeløp i statens lønnsregulativ, og med de tillegg som gjelder vedr overtidsarbeid mv.
Pr mars 2020 utgjør dette ltr. 101 tilsvarende kr. 1 307.400.
Reisetid fra eget kontor og til beordringssted regnes som arbeidstid
Eventuell karenstid fastsatt av regionkontoret skal inngå i fastsatt beordringsperiode.
Beordring kan ikke skje for mindre enn 8 timer pr påbegynt dag.
Godtgjøring for bruk av egen bil skjer etter statens satser. Øvrige utlegg i tjenesten dekkes
etter statens regler.
Ved beordring ut over en uke har den som blir beordret rett til, etter søknad, å få dekket
dokumenterte merkostnader som påløper i beordringsperioden, så som lønnskostnader til

hjelpepersonell/vikar, kostnader til kontorhold med mer, fratrukket de inntekter
hjelpepersonell/vikar genererer. Mattilsynet skal i denne forbindelse ha innsynsrett i den
beordredes regnskap.

4. Ansvar
Mattilsynet har instruksjonsmyndighet overfor den som beordres. For beordret veterinær som
er ansatt (dvs ikke selvstendig næringsdrivende) utenfor Mattilsynet skal beordringen ikke ha
andre virkninger i forholdet mellom arbeidstaker (dvs den beordrede) og arbeidsgiver (dvs
hovedarbeidsgiver – ikke Mattilsynet).
Den beordrede dekkes av det samme lov- og avtaleverk som gjelder for øvrige statlige ansatte.
Mattilsynet besørger og bekoster nødvendig beskyttelsesutstyr og gir opplæring i bruk av
dette. Nødvendig vaksinering eller medisinering gjennomføres ved behov.

5. Gyldighet
Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene. Gjensidig oppsigelsesfrist er 3
måneder.

Oslo, den 16.03.2020
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