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HØRING NOU 2020:12 DISTRIKTSNÆRINGSUTVALGET 

 

 

Veterinærforeningen takker for muligheten til å komme med innspill 

til høringen av NOU 2020:12. 

 

Veterinærforeningen organiserer veterinærer som arbeider med 
dyrehelse, dyrevelferd, beredskap, mattrygghet og folkehelse over 
hele landet. Vi har en stor andel av våre medlemmer i tynt 
befolkede områder i distrikts-Norge.  
 
På et overordnet plan er utfordringer knyttet til å skaffe tilstrekkelig 
kompetent arbeidskraft i distrikts-Norge velkjent og dokumentert. Vi 
støtter utvalgets oppfatning av at en nasjonal 
flyttemotivundersøkelse må ligge til grunn for de politiske 
satsninger som skal gjøres for å påvirke unges valg av bosted 
(punkt 10.1).  
En slik undersøkelse vil skaffe oppdatert og nødvendig kunnskap.  
Med utgangspunkt i dagens ordninger mener vi det er viktig at bruk 
av stimulerende tiltak må være forutsigbare fra år til år. 
Kommunale ordninger som feks tildelinger fra næringsfond er ofte 
enkelthendelser innenfor et budsjettår og dette er utfordrende for 
næringslivet. Redusert arbeidsgiveravgift og ordninger knyttet til 
gunstig nedbetalingsordninger for studielån er forutsigbare og 
enkle tiltak som bør kunne vurderes i flere områder (punkt 10.4). 
Innføring av minstefradrag for enkeltpersonforetak er også et tiltak 
som vil bidra til å gjøre det mer attraktivt å etablere 
næringsvirksomhet i distriktene. 
Infrastruktur som trygge og gode veier i kombinasjon med digital 
infrastruktur er viktig for næringer som er avhengig av 
varetransport og for å skape attraktive fjernarbeidskommuner. 
(punkt 10.6) 
God infrastruktur er også en forusetning for god beredskap, likeså 
er lokalt næringsliv og tilstrekkelig kompetanse viktig for lokal 
beredskap i ulike krisesituasjoner. Jevnlig oppdatering av 
kommunale beredskapsplaner og gode øvelsesrutiner bidrar til 
oppmerksomhet, kunnskapsoverføring og samhandling mellom 
myndigheter og lokalt næringsliv. 
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Utvikling av flercampusmodeller for universiteter og høyere 
utdanningsinstitusjoner (punkt 9.3) kan kompletteres med 
etablering av nye studieretninger i videregående opplæring (eks 
dyrefag) og folkehøgskoler som etablerer nye tilbud (hestefag og 
dyrevelferd feks). Det bør være mulig for offentlige 
utdanningsinstitusjoner å bedre sin økonomi ved å selge 
kursplasser innen sine fagområder til næringslivet uten negative 
budsjettkonsekvenser (punkt 9.3) 
 
Mange veterinærer er selvstendig næringsdrivende 
stordyrpraktikere eller arbeider i små dyreklinikker med mindre enn 
10 ansatte totalt. Den lokale dyreklinikken er et viktig næringstilbud 
på små tettsteder og døgnkontiuerlig veterinær tilstedeværelse er 
en forutsetning for animalsk matproduksjon over hele landet.  
Kjæledyrmarkedet med veterinærtjenester og salg av mat og utstyr 
antas å utgjøre en årlig omsetning på 6-8 milliarder NOK. Vi ønsker 
å påpeke at aktiviteter knyttet til hold av sports- og familiedyr 
(særlig hund og hest)I tillegg til landbruk er viktige næringer og 
bidrar til bolyst i mange distriktskommuner. Disse næringene 
omfatter feks dyrebutikker, rideskoler, travstaller og kenneler som i 
sum gir mulighet til grønn vekst i distriktene (ref punkt 10.5).  
Samtidig er det vanskelig å rekruttere et tilstrekkelig antall 
veterinærer til tradisjonell stordyrpraksis og til deltakelse i 
veterinærvakt som er en forutsetning for alt dyrehold. 
Veterinærforeningen er opptatt av tiltak som kan avhjelpe dette og 
mener at de regionale trainee-ordningene som omtales i punkt 
9.3/10.3 er eksempler på tiltak som kan bidra til å fase inn 
nyutdannede arbeidstakere eller næringsutøvere i eksisterende 
fagmiljøer,  
For veterinærers del vil dette kunne være program i regi av 
Statsforvalternes landbruksavdelinger som allerede forvalter de 
kommunale stimuleringsmidlene til veterinærdekning. (ref kap 
10.10). 
 
Avslutningsvis vil vi bemerke at det “det gode livet på landet” for 
mange handler om nærhet til natur og dyr. Vi ser gjerne at dette 
aspektet tas med i det videre arbeidet med næringslivets betydning 
for levende og bærekraftig lokalsamfunn. Likeså mener vi at alle 
tiltak som bedrer de generelle rammevilkårene for 
enkeltpersonforetak vil bidra til positiv næringsutvikling i distriktene.  
 
 
 

Marie Modal 
Generalsekretær 
Den norske veterinærforening. 
 
 

 

 


