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Veterinærinstituttet - tilskuddsbrev 2015 

1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 S (2014-2015) Prop. 1 S (2014–2015) for 

Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og 

departementets styringssignaler for Veterinærinstituttet i 2015. 

 

Tilskuddsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultater for Veterinærinstituttet i 2015 for 

virksomhet som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementets tilskuddsmidler. Brevet gir 

også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med leveranse i 2015. 

 

2. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Veterinærinstituttet i 2015: 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

928     

 50 Tilskudd til Veterinærinstituttet 53 353 

 Sum  53 353 

Tilskuddet skal dekke oppgaver innen forvaltningsstøtte (forskning, beredskap, diagnostikk, 

rådgiving og kartlegging av risikofaktorer) vedrørende helse hos fisk og andre akvatiske dyr 

og enkelte områder innenfor sjømattrygghet. Tilskuddet er økt med 5 mill. kroner for å styrke 

arbeidet med biosikkerhet knyttet til fiskehelse. 
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3. MÅL OG PRIORITERINGER FOR TILSKUDDET 2015 

3.1 OVERORDNEDE MÅL 

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

langsiktige mål for fiskeri- og havbrukspolitikken. 

 

Sjømatnæringen bidrar med mat til en voksende verdensbefolkning. Norge skal  bidra til å 

takle globale utfordringer knyttet til klima, miljø, energi, mat og helse. Regjeringen ønsker 

derfor en forutsigbar vekst i fiskeri- og havbruksnæringene. Dette krever ny viten og ny 

teknologi som bidrar til god konkurransekraft og å løse miljø- og bærekraftsutfordringer.  

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 vektlegger behovet for en 

langsiktig kunnskapssatsing som skal bidra til rent hav og sunn og trygg sjømat.  

 

Regjeringen styrker innsatsen på marin forskning i Statsbudsjettet for 2015, og oppfordrer 

næringen til å øke sin andel av den totale forsknings og utviklingsinnsatsen på det marine 

området. Blant annet må arbeidet mot rømming, lakselus og andre sykdomsutfordringer i 

næringen må styrkes.  

3.2 MÅL OG PRIORITERINGER  FOR VETERINÆRINSTITUTTETS 

VIRKSOMHET  

Regjeringens overordnede mål  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 kunnskapsprodusent og kunnskapsleverandør innen 

fiskehelse.  

 

For å bidra til regjeringens mål skal Veterinærinstituttet:  

 Bidra med  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, herunder 

sykdommer hos oppdrettsfisk som kan ha negativ påvirkning på villfisk. 

o Ha tilfredsstillende beredskap for rask diagnostikk og sikre rask varsling om 

mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos fisk, herunder 

nyoppdagede sykdomstilstander og oversikt over tilfeller av dødelighet der 

årsaken ikke er kjent.  

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

Vitenskapskomiteen for mattrygghet. 

 

 Samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner. 

 Videreføre forskningen innen instituttets kjerneområder. 
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De særlige prioriteringene for tilskuddet i 2015 er gitt i Prop. 1 S (2014-2015).  I 2015 

skal instituttet  prioritere:  

 

 kunnskap om helsesituasjonen for fisk, skalldyr og krepsdyr med tilhørende rask og 

sikker diagnostikk av primært listeførte sykdommer.  

 

 å utvikle sin kompetanse innenfor helseøkonomi for bedre å kunne dokumentere 

verdien av forebyggende tiltak opp mot konsekvenser av sykdomsutbrudd. 

 

 å styrke kunnskapen om helsemessige risikoforhold rundt legemiddelbruk , 

lokalisering og drift i oppdrettsnæringen  

 

 å styrke arbeidet med biosikkerhet knyttet til introduksjon og spredning av 

sykdommer på oppdrettsfisk.  

 

4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 2015 

I årsrapporten for 2015 skal Veterinærinstituttet gi en beskrivelse av aktiviteten med spesiell 

vekt på de styringssignaler som er gitt i tildelingsbrevet for 2015. Veterinærinstituttet skal gi 

en overordnet, gjerne ”semikvantitativ” framstilling av resultatene, der en legger hovedvekt 

på å analysere virksomheten (status, utviklingstrekk, utfordringer, ressursbruk mm.) under de 

ulike hovedtema (beredskap, diagnostikk og rådgivning, overvåkning, referansefunksjoner, 

fôr- og mattrygghet, dyrevelferd, kommunikasjon samt administrative og organisatoriske 

forhold). 

 

I tillegg kan det være aktuelt å evaluere eller utrede sentrale områder nærmere. Dette kan 

være områder som bør gis en mer 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.  

 

Innspill til store satsinger 2017 må foreligge innen 1. november 2015. 

5. MØTER 

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

det på høsten vektlegges signaler og planer for videre arbeid. Møtene vil være en integrert del 

av styringsmøtene som Landbruks- og matdepartementet avholder med Veterinærinstituttet.   

 

6. UTBETALING 

Midlene vil bli overført fra departementet til Veterinærinstituttet i kvartalsvise rater. 

Utbetalingen i juli betinger at tilfredsstillende årsrapportering for 2014 er lagt frem for 

departementet. Innleveringsfrist for denne er satt til 15 mars 2015. 
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Tilskuddet som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt 

til grunn i budsjettproposisjonen og Stortingets vedtak. 

 

Vi minner om at Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll 

med at statsmidler som ytes, benyttes etter forutsetningene. 

 

Dersom Veterinærinstituttet gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar 

med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Arne Benjaminsen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Andreas Stokseth 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi til:  
 

Riksrevisjonen 

Riksrevisjonen 

Norges forskningsråd 

Landbruks- og matdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 
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