
  

  

  

  

Beredskap og veterinærvakt er i fare- fjerning av øremerkede 

midler må konsekvensutredes    

     

Øremerkede tilskudd til kommunal veterinærvakt – Foreslått 

overføring til den generelle rammefinansieringen av kommunene  

  

Vår beredskap for dyrevelferd, smittsomme sykdommer og trygg mat 
er helt avhengig av praktiserende veterinærer på vakt. 

 
Mattilsynet og Veterinærinstituttet er gjennom sine reformer og 

omorganiseringer i stadig større grad avhengig av privatpraktiserende 

veterinærer for å sikre beredskap mot smittsomme sykdommer som også 

kan smitte mellom mennesker og dyr, god dyrevelferd, dyrehelse og 

mattrygghet. Den enkelte bonde/dyreeier er helt avhengig av 

døgnkontinuerlig tilgang på veterinærtjenester for å kunne drive et 

forsvarlig dyrehold. Dette samfunnsoppdraget løses på en svært 

kostnadseffektiv måte med dagens veterinærvakt. 

Den praktiserende veterinæren på vakt er førstelinjen som sikrer at alvorlig 

smittsomme dyresykdommer blir oppdaget så tidlig som mulig, at dyr i 

Norge får den hjelpen de skal ha og at maten vi spiser er trygg.  I om lag 

70 % av dagens vaktområder er det ikke flere veterinærer tilgjengelig 

for klinisk praksis enn at alle må delta i vakten for at den skal fungere.  

Organisering og finansiering av dagens ordning er knyttet tett sammen. 

Veterinærforeningen mener at den foreslåtte endringen savner god 

begrunnelse og at konsekvensene ikke er utredet. 

Vi frykter at ordningen kan bli både dårligere og dyrere. 

 
Vaktens organisering, tilskuddenes form og størrelse  

 
-Bevilgningene til veterinærdekning finnes beskrevet i Prop. 1 S 

(20182019), kapittel 1142 post 60; Tilskudd til veterinærdekning.  

-Tilskuddet er i dag tredelt. Den største delen (129,8 millioner i 2019) er 

øremerket vaktgodtgjøring og skal være en betaling for tilstedeværelse av 

tilgjengelig veterinær til alle dyreslag i hele landet utenom ordinær 

arbeidstid. 44,3 millioner (2019) er øremerket som «stimuleringstilskudd» 

og skal motvirke manglende næringsgrunnlag innenfor ordinær arbeidstid.  

-I tillegg er det bevilget 5,6 millioner til administrering av ordningen. 

Veterinærene har i stor grad tatt på seg ansvaret for administrasjonen av 

vaktordningen. Dette er til stor hjelp for kommunene, men har samtidig 

ført til at mange kommuner har liten bevissthet om hvordan ordningen 

fungerer og hvilke plikter kommunene faktisk har.  

-Vakten er organisert i vaktområder som ikke faller sammen med noe 

annet forvaltningsnivå. Noen vaktområder omfatter 5-10 kommuner, andre 

steder er det 2 vaktområder i en kommune. Hver av de totalt 160  
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vaktområder administreres av en vertskommune. 

- Inndelingen av veterinærvaktområdene er gjort med utgangspunkt i en 

passende mengde og lokalisering av små og store dyr, akseptable 

kjøreavstander og infrastruktur som gjør det mulig å ha dyrlege på vakt til 

enhver tid.   

-Det statlige tilskuddet er et fast beløp som gir lik timegodtgjørelse til alle 

vaktdeltakere i hvert vaktområde for å være tilgjengelig for oppdrag.  

Vaktordningen er fremdeles skjør fordi mange kommuner ikke har jobbet 

med å rekruttere og planlegge tilstrekkelig veterinærdekning og heller ikke har 

vært engasjert i organisering av vakten som i dag gjøres av de 160 

administrasjonskommunene. 

 
Historikk   

 
Veterinærvakt var fram til 2008 et statlig ansvar som ble flyttet til kommunalt 

nivå gjennom § 3a i Dyrehelsepersonelloven: Kommunene skal sørge for 

tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og kommunene har 

ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 

Saken er behandlet i en egen Ot prop 68 (2006-2007) Om lov om endringer i lov 

15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

https://lovdata.no/static/PROP/otprp- 

200607-068.pdf  

Timegodtgjørelsen ble fremforhandlet med Landbruks- og Matminister, Lars 

Sponheim i 2005 og gir veterinærer en godtgjørelse for hvilende vakt i tråd med 

det sammenlignbare grupper har.  

Vakten har vist seg å være en svært kostnadseffektiv ordning med minimale 

administrative kostnader som sikrer god beredskap mot alvorlig smittsom 
dyresykdom og ivaretar god dyrevelferd, trygg mat og god folkehelse i alle deler 

av landet.   

  
Oppsummering  

 
Dagens ordning med øremerkede tilskudd som har vist seg å gi en uhyre 

kostnadseffektiv og målrettet vaktordning. De organisatoriske konsekvensene av 

den varslede endringen må utredes før den gjennomføres. 

Mattilsynet har i dag kun en veterinær på vakt i hele landet utenom ordinær 

åpningstid, og Veterinærinstituttet baserer seg også i stadig større grad på en 

sentralisert organisering hvor praktiserende veterinærer er tiltenkt viktige 

oppgaver med sykdomsutredning i felt.  

Dersom godtgjøringen for vakt ikke lenger står fast kan det bli dyrere for 

kommunene å skaffe veterinærer til vakten. Dette vil i sin tur gjøre det 

vanskelig for kommunene å oppfylle sin lovpålagte oppgave med å sikre 

veterinærvakt og veterinærdekning med de store konsekvensene dette får 

for dyr og mennesker. Veterinærforeningen mener dagens ordning med 

øremerking av tilskudd til Veterinærvakt må opprettholdes inntil 

konsekvensene av en eventuell endring er grundig utredet. Inndeling og 

organisering av Veterinærvaktområder samt tildeling av vakttilskudd bør 

vurderes i sammenheng med stimuleringstilskuddene til veterinærdekning som 

fordeles av Fylkesmennene etter søknad fra kommunene.   
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