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Tildelingsbrev Veterinærinstituttet 2014 

1. Styringsdialogen 

Fiskeri- og kystdepartementet viser til Prop. 1 S (2013-2014) for Fiskeri- og 

kystdepartementet , Prop. 1 S (2013-2014) Tillegg nr. 1 og Innst. 12 S (2013-2014) og 

meddeller med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for 

Veterinærinstituttet på Nærings- og fiskeridepartementets område i 2014.  

 

Det vil bli avholdt styringsmøter på våren og høsten. På våren vektlegges rapportering, 

mens det på høsten vektlegges signaler og planer for videre arbeid. Det planlegges at 

møtene vil være en integrert del av styringsmøtene som Landbruks- og matdepartementet 

avholder med Veterinærinstituttet. 

2. Overordnede mål, strategiske utfordringer og satsingsområder 

Tilskuddet til Veterinærinstituttet skal bidra til å følge opp regjeringens strategier og 

langsiktige mål for fiskeri- og havbrukspolitikken.  

 

Regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen, samtidig 

som den vil sikre en bærekraftig forvaltning av villaksbestandene. Arbeidet mot 

rømming, lakselus og andre sykdomsutfordringer i næringen må styrkes. Dette vil 

være et viktig grunnlag for Veterinærinstituttets arbeid de kommende årene.  

 

For Veterinærinstituttet vil det være et viktig mål å bidra til kunnskapsgrunnlaget for 

økt matproduksjon fra havet. Veterinærinstituttet skal derfor være en ledende nasjonal 

og internasjonal kunnskapsleverandør innen fiskehelse.  
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For å bidra til disse målene skal Veterinærinstituttet:  

 Prioritere rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og 

referansefunksjoner, herunder: 

o Gi vitenskapelig baserte råd om forebygging og bekjempelse av alvorlige 

smittsomme sykdommer og tapsbringende tilstander hos fisk, inkludert 

sykdommer hos oppdrettsfisk som kan ha negativ påvirking på villfisk. 

o Ha tilfredsstillende beredskap for rask diagnostikk og sikre rask varsling 

om mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos fisk, inkludert 

nyoppdagede sykdomstilstander. 

o Bidra med data og kompetanse til risikovurderinger som skal utføres av 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet. 

 Samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner. 

 Medvirke til lønnsom og levedyktig næringsvirksomhet. 

 Videreføre forskningen innen instituttets kjerneområder. 

3. Mål, prioriteringer og oppdrag for 2014 

Veterinærinstituttets virksomhet i 2014 på områdene fiskehelse, sjømattrygghet, 

fôrhygiene og fiskevelferd skal bygge på forutsetningene i Prop. 1 S (2013-2014) for 

Fiskeri- og kystdepartementet og dette tildelingsbrevet. Departementet tar forbehold 

om at Veterinærinstituttet, dersom omstendighetene krever det, innenfor gjeldende 

budsjettrammer kan bli pålagt ytterligere oppgaver i tillegg til de som er angitt i dette 

brevet. Slike bestillinger skal foretas på ledernivå og utarbeides skriftlig, for å sikre 

etterprøvbarhet og kontroll. Dersom nye oppgaver gir behov for vesentlige 

omprioriteringer, ber vi instituttet ta dette formelt opp med departementet.  

 

Veterinærinstituttet skal rette spesiell oppmerksomhet mot forvaltnings- og 

samfunnsrettede problemstillinger, og det skal legges et langsiktig perspektiv til grunn 

i instituttets arbeid. Instituttet skal legge vekt på å bygge opp kunnskap som setter 

myndighetene i stand til å utarbeide gode styringsredskaper, regelverk, 

overvåkingsprogrammer og andre aktuelle tiltak.  

 

Det er viktig at den forskningsbaserte kunnskapen som bygges opp ved 

Veterinærinstituttet er tilgjengelig for Vitenskapskomiteen for mattrygghet. 

 

Veterinærinstituttet har sekretariatsansvar for NORECOPA, som er en nasjonal 

konsensusplattform for alternativer til bruk av dyr i forsøk. Instituttet skal støtte 

sekretariatet til NORECOPA med inntil 400 000 kr av bevilgningen over Nærings- og 

fiskeridepartementets budsjett.  

 

Veterinærinstituttet skal styrke arbeidet som er relevant for oppfølging av 

bærekraftindikatorene, med særlig vekt på å videreutvikle varslingsindikatorer for 

lakselus i samarbeid med Havforskningsinstituttet, og på bekjempelse av lakselus og 

spredning av lakselus mellom fisk i oppdrett og ville bestander. 
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 Diagnostikk/Metodeutvikling 

Diagnostisk virksomhet ved Veterinærinstituttet skal bidra til å sikre friske 

fiskepopulasjoner og trygg sjømat. Veterinærinstituttet skal utvikle og validere 

diagnostiske/analytiske metoder i tråd med ny kunnskap, og benytte og teste ut nye 

molekylærbiologiske teknikker i diagnostikken. Veterinærinstituttet skal sørge for 

tilstrekkelig akkreditering av diagnostiske analyser. 

 

Beredskapen for diagnostikk av eksotiske sykdommer forutsettes blant annet ivaretatt 

ved forpliktende avtaler med relevante internasjonale referanselaboratorier. 

 

Veterinærinstituttet må på bestilling fra Mattilsynet kunne utføre undersøkelser og 

analyser på prøver tatt ut i tilslutning til offentlige kartleggings-, overvåkings- og 

kontrollprogrammer på fiskehelse- og algetoksinområdet.  

 

Veterinærinstituttet skal bidra i den tverrsektorielle satsing mot antimikrobiell resistens 

og ha oversikt med antibiotikaresistente mikrober hos fisk. 

 

 Referansefunksjoner 

Veterinærinstituttet skal ivareta sine funksjoner som nasjonalt referanselaboratorium i 

samsvar med EØS-avtalens bestemmelser, og som OIE referanselaboratorium for 

infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus salaris og OIE samarbeidssenter for 

akvatisk epidemiologi og risikovurderinger.  

 

Veterinærinstituttet skal videreutvikle sin funksjon som nasjonalt og internasjonalt 

referanselaboratorium. Dette innebærer blant annet at instituttet skal ha en 

referansefunksjon i forhold til andre diagnostiske laboratorier innenfor 

fiskehelseområdet. I dette inngår også å bidra til kvalitetssikring av diagnostiske 

tjenester innen fiskehelse som leveres av private aktører.   

 

 Faglige vurderinger og rådgiving til Mattilsynet  

Veterinærinstituttet skal bistå Mattilsynet med det faglige grunnlaget og vurderinger 

for Mattilsynets arbeid med å utarbeide og oppdatere tiltaksplaner mot de viktigste 

fiskesykdommene, slik at planene kan ha realistiske mål for den enkelte sykdom, og 

spesifisere tiltak som er nødvendige og tilstrekkelige for å nå målene.  

 

Veterinærinstituttets kunnskapsstøtteoppgaver etter matloven følger av 

samarbeidsavtalen med Mattilsynet. Instituttet skal være oppdatert på forekomst og 

bekjempelse av viktige sykdommer hos akvatiske organismer. Veterinærinstituttet skal 

gi faglige vurderinger og råd til Mattilsynet og departementet. Instituttet skal også på 

anmodning bistå Mattilsynet i planlegging, vurderinger, rapportering og evaluering av 

kartleggings-, overvåkings- og kontrollprogrammer, samt i utvikling av tiltaksplaner. 

Veterinærinstituttet skal også på anmodning bistå Mattilsynet i arbeidet med å ivareta 

myndighetsforpliktelser på områdene innsamling, bearbeiding og rapportering av 
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helse- og sykdomsdata. Instituttet må videre yte bistand til Mattilsynet i forbindelse 

med oppklaring av smitteveier. 

 

Veterinærinstituttet har et særlig ansvar i å framskaffe og formidle ny kunnskap om 

smittestoffer som kan ha betydning for tradisjonelle eller nye arter i akvakultur.  

Veterinærinstituttet skal samarbeide med Mattilsynet for å sikre best mulig elektronisk 

samhandling med Mattilsynets datasystem. 

 

 Beredskap 

Veterinærinstituttet skal ha særlig beredskap for laboratoriediagnostikk og -analyse av 

smittsomme sykdommer med potensial for store samfunnsmessige konsekvenser – 

sykdommer på liste 1, 2 og 3, forgiftninger og nye sykdommer hos fisk.  

 

Veterinærinstituttet skal også ha oversikt over den internasjonale forekomsten av 

relevante sykdommer og agens. Instituttet skal videre bidra til kartlegging og 

epidemiologisk vurdering ved mistanke om, eller utbrudd av fiskesykdommer i Norge. 

Veterinærinstituttet må også ta del i den nasjonale beredskapen mot bioterrorisme. 

 

 Internasjonalt arbeid 

Veterinærinstituttet skal på selvstendig grunnlag eller etter anmodning fra Mattilsynet/ 

departementene delta i relevante ekspertgrupper og internasjonale fagfora som er 

sentrale premissleverandører for myndighetene.  

I samarbeid med departementet bør Veterinærinstituttet ha en aktiv holdning til å ta 

oppdrag i bistandsarbeid, i det nordiske samarbeidet med de baltiske land og 

samarbeidet med Russland.  

 

Det internasjonale forskningssamarbeidet gjennom blant annet EUs 

forskningsprogrammer skal pioriteres.   

 

Fiskeri- og kystdepartementet har innledet samarbeid med Fiskeri- og 

akvakulturdepartementet i Brasil. Veterinærinstituttet skal bidra til gjennomføring av 

tiltakene under programmet.  

 

4. Evalueringer 

Veterinærinstituttet bes vurdere om det er områder som bør gis en helhetlig vurdering, 

bl.a. fordi den årlige resultatrapporteringen ikke gir en tilstrekkelig dokumentasjon av 

resultater, effekter og utviklingstrekk. Eksempler på slike områder kan være 

zoonosearbeidet, samt instituttets samarbeid med Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for 

mattrygghet og andre kunnskapsinstitusjoner. 
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5. Krav til innholdet i årsrapporten 

Formelle krav til årsrapporten framgår av tildelingsbrevet til Landbruks- og 

matdepartementet. Føringene under gjelder rapporteringen for Veterinærinstituttets 

virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde. 

 

Veterinærinstituttet skal gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell vekt på de 

styringssignaler som er gitt i dette tildelingsbrevet. Veterinærinstituttet skal gi en 

overordnet framstilling av resultatene, der det legges hovedvekt på å analysere 

virksomheten (status, utviklingstrekk, utfordringer, ressursbruk mm.) under de ulike 

hovedtema (beredskap, diagnostikk og rådgiving, overvåkning, referansefunksjoner, 

fôr- og mattrygghet, dyrevelferd, kommunikasjon samt administrative og 

organisatoriske forhold). Vi ber om at status og utviklingstrekk kvantifiseres i den grad 

det er hensiktsmessig. Det skal også gis en omtale av fordelingen av aktivitet og 

ressursbruk mellom grønn,  blå og rød sektor. 

 

6. Spesielle temaer 

 

Kommunikasjon og samfunnskontakt 

Veterinærinstituttet har et selvstendig ansvar for å sette av ressurser til og lære opp 

ledere og medarbeidere i kommunikasjon, særskilt knyttet til risikokommunikasjon. 

Veterinærinstituttet er ansvarlig for informasjonen på sine fagområder og må sikre at 

departementet tidlig blir orientert om relevante saker.  

 

Veterinærinstituttet skal, på samme måte som andre FoU-institusjoner, bidra overfor 

Mattilsynet med å videreutvikle Matportalen. 

 

Veterinærinstituttet skal levere faktainformasjon fra sitt forvaltningsområde til 

nettstedet www.fisheries.no. Leveranser og oppdatering av egne saker skal skje i 

henhold til de tidsfrister som er avtalt i oppdragsbrev.  

 

7. Tildelt beløp 

 

Budsjettvedtak 

Statsbudsjettet for 2014 på Nærings- og fiskeridepartementets område ble vedtatt av 

Stortinget 11. og 12. desember 2014, jf. Innst. 8 S (2013-2014) og Innst. 12 S (2013-

2014). For Veterinærinstituttet er det fattet budsjettvedtak på kap. 928, post 50. 

 

Kapittel/post Betegnelse Beløp 

928/50 Tilskudd Veterinærinstituttet 47 130 000 

Sum 47 130 000 

 

 

 

http://www.fisheries.no/
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Bevilgningen for 2014 er økt med 2 mill. kroner fra 2013 for å styrke arbeidet med 

bekjempelse av lakselus og spredning av lakselus mellom fisk i oppdrett og ville 

bestander. 

 

Posten omfatter tildelinger til oppgaver som Veterinærinstituttet utfører for Fiskeri- og 

kystdepartementet og underliggende etater, inkludert faglig forvaltningsstøtte til 

Mattilsynet på området fiskehelse og definerte områder innen sjømattrygghet, samt 

tilretteleggelse for Vitenskapskomiteen for mattrygghet.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet vil med dette meddele at Veterinærinstituttet i 2014 

tildeles og gis adgang til å disponere bevilgningen som er beskrevet i dette brevet, jf. 

Stortingets budsjettvedtak av 12. desember 2013. 

 

For overordnede føringer angående administrative rutiner, økonomiforvaltning, samt 

mål og strategier for Veterinærinstituttet vises det til tildelingsbrev fra Landbruks- og 

matdepartementet.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Raymond Jenssen 

avdelingsdirektør 
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