
Nyhetsbrev i Koronaens tid. 
18.3.2020 
 

 
 
 
 
Kjære kolleger 
Det er vanskelige, tunge og underlige tider for oss alle nå. Mange av oss sitter i 
hjemmekontor  - med og uten unger i hjemmeskole, og/eller barnehagebarn med 
aktivitetsbehov. Andre kolleger er permitterte – uten jobb, med til dels kraftig redusert inntekt. 
Svært mange er engstelige for levebrødet sitt, for livsverket sitt, for hus og hjem – for egen 
framtid. Andre er ensomme uten kolleger og venner rundt seg.  
Dette er en voldsom krise for Norge, næringsliv, helsevesen og stat, men det er dessverre 
også mange personlige kriser for den enkelte i kjølvannet av dette.  
Regjeringen og partiene på Stortinget legger stort sett politiske uenigheter til side i disse 
dager, og står samlet for å demme opp for de mest alvorlige konsekvensene av denne krisa. 
Ennå er langt fra alle løsninger på plass.  
 
Veterinærforeningen vil at dere alle skal vite at foreningen står på for dere i denne tiden. 
Regjeringen har vært tydelig på at konkurser skal unngås så langt det er mulig og stiller opp 
med ulike støttepakker, men det tar tid for dem å få oversikt over situasjonen.  
Veterinærforeningen er aktive overfor myndighetene i å synliggjøre og kommunisere 
medlemmenes ulike behov. Målet er at foreningens medlemmer skal bli en del av de ulike 
krisepakkene og støttetiltakene, slik at foreningens medlemmer kommer gjennom krisen på 
en måte som gir alle en mulighet for videre yrkesutøvelse og næringsdrift når vi en gang 
kommer ut på den andre siden av denne krisen.  
Mange veterinærer er på tilbudssiden og tilbyr utlån av nødvendig materiell for å bidra i en 
ekstrem situasjon. Det er fantastisk! 
Helsedirektoratet har som ledd i sin beredskapsplanlegging anmodet om at veterinærers 
medisinsk-tekniske utstyr kartlegge (respiratorer, oksygengeneratorer mm).  
Norge trenger veterinærer!  
 
Veterinære fagdager 
Veterinærdagene ble amputert, og siste dag ble dessverre avlyst. Det er trist, for dette er 
årets faglige og kollegiale høydepunkt for mange av oss, men det var et riktig standpunkt og 
absolutt nødvendig. I den tiden arrangementet pågikk, var folk flinke til å holde avstand, 
unngå klemming (vanskelig nok når gode venner møtes), vaske/sprite av hender osv. Vår 
profesjon er godt kjent med betydningen av god hånd- og hostehygiene, og vi er eksperter 
på smittebeskyttelse og begrensning av smitte. Så langt jeg opplevde veterinærdagene, var 



alle bevisste sitt ansvar (unntatt undertegnede, kanskje, som «sprakk» én enkelt gang, og 
endte opp i en hyggelig klem. Det hadde ikke skjedd i dag, halvannen uke senere).  
 
Korona-tiden 
DNV-A har vært svært opptatt av årets lønnsoppgjør den siste tiden, men nå utsettes hele 
oppgjøret til høsten. (Se under) Veterinære stillingskoder i hovedtariffavtalen er det primære 
kravet, og det tar vi med oss videre til høstens forhandlinger. I kommunal sektor hadde 
veterinærtittelen blitt borte i år, hvis det ikke hadde vært for at Veterinærforeningen stoppet 
det. Bakgrunnen var at det er få kommunalt ansatte veterinærer nå, men det er ikke sikkert 
det blir slik i fremtiden. 
 
Det legges ved informasjon fra Akademikernes nyhetsbrev.  Partene er blitt enige om en del 
unntak fra arbeidstidsreglene. Det innebærer bla midlertidig utvidet adgang til bruk av overtid 
i sykehussektoren, endringer i fleksitidsordningene for å unngå at folk skal sitte tett opp i 
hverandre, samt for å sikre samfunnskritiske funksjoner. Trepartssamarbeidet fungerer også 
i ekstreme situasjoner – det er gledelig. 
Veterinærer faller også inn under kategorien «samfunnskritisk personell» både innen husdyr, 
fiskeri- og havbruk, og i Mattilsynet (kjøttkontroller, dyrevelferd, grenseveterinærer). Vår 
yrkesgruppe er viktige samfunnsaktører med kritiske funksjoner på svært mange områder! 
 
Vi kommer gjennom dette, men det vil være krevende for mange. Veterinærforeningen vil 
kjempe for at medlemmene skal komme gjennom på best mulig måte. Det er også grunn til å 
minne om kollegahjelp, fadderordningen, samt alle andre gode kolleger som gjerne stiller 
opp og støtter i vanskelige tider! Ta en telefon hvis det blir for vanskelig! 
 
Alle bør lese denne artikkelen skrevet av veterinærene Hannah og Carlos på 
Veterinærinstituttet – den er strålende: 
https://www.vetnett.no/koronavirus/en-helse-viktigere-enn-noensinne-article4647-1453.html 
 
Her kan dere lese litt om hva som skjer tariffmessig: 

https://akademikerne.no/2020/lonnoppgjoret-utsettes-til-hosten 

 
Tariffavtalene forlenges: 

https://akademikerne.no/2020/tariffavtalen-i-kommunesektoren-forlenges 

 
Ny midlertidig avtale om hvile, kjernetid og overtid i staten:  

https://akademikerne.no/2020/oppfordrer-til-fleksibilitet-i-statlige-virksomheter  

 
Alle regionale tariffkonferanser er også på det nåværende tidspunkt avlyst, og 
Veterinærforeningen har også avlyst alle tillitsvalgtkurs, men vi kommer tilbake med mer 
informasjon om hvordan dette løses etter hvert. 
 
Alle gode ønsker til dere i en krevende og uvirkelig tid! 
Ligg unna apokalyptiske pandemifilmer – det er fiction.  
Sjekk heller www.helsenorge.no , www.fhi.no  - vask hendene og hold avstand. 
 
DNV-A  
Marit 
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