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Øremerkede midler til veterinærvakt 

Vi viser til forslag fra Regjeringen i Prop. 113 S, Kommuneproposisjonen 2020, om å gå vekk 

fra å øremerke midler til veterinærvakt i kommunene, og legge midlene inn i kommunenes 

rammefinansiering.  

 

Veterinærvakten er svært viktig for norsk husdyrproduksjon. Tilgangen til veterinærtjenester 

hele døgnet gir god førstelinjeberedskap, og bidrar til god dyrevelferd og dyrehelse, som igjen 

bidrar til god drift og økonomi for bonden. Norges Bondelag er opptatt av at det må finnes 

virkemidler som gjør det mulig å drive landbruk og utnytte jorda i hele landet, og som legger 

til rette for et mangfold av gårder. Tilgang til veterinærtjenester er et slikt virkemiddel.  

 
Veterinærtjenesten er delt i to gjennom døgnet; ordinær arbeidstid og vakt. I henhold til 

dyrehelsepersonelloven § 3 skal kommunene sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 

dyrehelsepersonell. Dette gjelder både på dagtid og på vakt. Kommunene har i tillegg ansvar 

for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Vakttilskuddet er ett av 

virkemidlene som er helt avgjørende for at produksjonsdyr skal ha tilgang til veterinær utenom 

ordinær arbeidstid i hele landet. 

 

Antall veterinærer i et område bestemmes i all hovedsak av næringsgrunnlaget på dagtid. I 

dyretette områder har man gjerne spesialiserte produksjonsdyrveterinærer og 

smådyrveterinærer. I folketette områder med mye kjæledyr finner dyreklinikker lønnsomhet 

for døgnåpne klinikker. I områder med lavere dyretetthet finnes ikke samme lønnsomhet. Der 

er kommunene avhengig av å tildele veterinærene vakttilskudd for å rekruttere veterinærer til 

veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Flere kommuner er i tillegg avhengige av 

stimuleringstilskudd for å rekruttere veterinærer på dagtid.  

 

Veterinærforeningen opplyser at det er liten konkurranse om å delta i vakta. Antall veterinærer 

i som deltar i vakta tilsvarer som regel antall veterinærer på dagtid. Det innebærer at 

vaktområder der to eller tre veterinærer jobber på dagtid, har todelt eller tredelt vakt. 

Vaktordninger med tre eller færre deltakere er sårbare ved sykdom og ferier, og er lite 

attraktive å delta i. Det viser seg å være vanskelig å rekruttere både vikarer og permanent 

erstatning når noen sier opp vaktavtalen.  
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I dag overføres vakttilskuddet til vertskommunen for hvert enkelt vaktdistrikt som et øremerket 

tilskudd. Vaktdistriktene er etablert på grunnlag av dyretall og kjøreavstander, og alle 

vaktdistriktene får samme tilskuddssats. Norges Bondelag er svært opptatt av at kommunene 

må være i stand til å ivareta sin lovpålagte plikt til å sørge for tilstrekkelig veterinærtilgang, og 

er bekymret for om overføring av vakttilskudd til kommunens rammefinansiering vil fordeles 

etter en nøkkel som ikke tar hensyn til produksjonsdyras behov. Norges Bondelags 

primærstandpunkt er derfor at tilskudd til veterinærvakt fortsetter som et øremerket 

tilskudd etter dagens modell.  
 

Dersom øremerkingen likevel avvikles og tilskuddet implementeres i kommunenes 

rammetilskudd, er det avgjørende for norsk landbruk at det legges til grunn en 

fordelingsnøkkel som sikrer at tilskuddet fordeles etter behov. Husdyrproduksjon og 

landbruksvirksomhet må ligge til grunn for disse midlene fremfor folketall. Tilskuddet må 

prioriteres til områder der næringsgrunnlaget for veterinærer ikke er tilstrekkelig for å ha 

lønnsomhet i veterinærvaktordningen. Dersom det ikke allerede eksisterer en slik 

fordelingsnøkkel må en slik nøkkel utvikles før dagens ordning avvikles.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Anne Thorine Brotke         Anja Fyksen Lillehaug 

 

 

 

 

          

 


