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Kommunene får ansvar for tilgang på veterinærtjenester, herunder 
klinisk veterinærvakt, fra 1.1.2008 

Regjeringen tar sikte på å overføre ansvaret for å sikre tilfredsstillende veterinærtilgang 
til kommunene fra 1.1.2008. Reformen har en totalkostnad på ca.109 millioner kroner og 
skal finansieres ved øremerkede tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). 
Reformen forutsetter en lovendring, se Ot.prp. nr. 68 (2006-2007), som ligger til 
behandling i Stortinget og vedtak om bevilgninger. 
 
KS og LMD har innledet et samarbeid om de praktiske forberedelsene til ansvarsover-
føringen, og ønsker med dette brevet å gi informasjon som skal være til hjelp for 
kommunene når de forbereder seg på den nye oppgaven. Noe informasjon er allerede 
lagt ut på KS' hjemmesider. Ytterligere informasjon blir gitt etter at Stortinget har 
behandlet lovproposisjonen og statsbudsjettet for 2008. 
 
Kommunenes oppgaver etter reformen 
I følge lovforslaget vil kommunene få ansvar for tilgangen på veterinærtjenester, 
herunder videreføring av klinisk veterinærvakt. Kommunene vil få frihet til å bestemme 
hvordan de vil dekke behovet for veterinær. De fleste steder vil næringsgrunnlaget 
sammen med vaktordningen være tilstrekkelig. I enkelte områder vil imidlertid 
arbeidsmengden og inntekten fra tradisjonell klinisk praksis ikke være tilstrekkelig, og 
det vil være nødvendig med stimuleringstiltak. Kommunene kan søke fylkesmannen 
om midler til finansiering av eventuelle tiltak. Samarbeidsløsninger med 
nabokommuner vil ofte kunne være praktisk. 
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KS’ rolle 
Med utgangspunkt i dagens vaktordning må det etableres et nytt formelt grunnlag for 
de vaktordninger mv. som kommunene får ansvar for. KS har som intensjon at slike 
ordninger blir forankret i en sentral rammeavtale mellom KS og Den norske 
veterinærforening (DNV), og en slik løsning er drøftet med DNV. Rammeavtalen vil 
regulere fremtidige godtgjøringer og inndeling i vaktdistrikter m.m. Rammeavtalen må 
utarbeides før reformen trer i kraft og vil avløse gjeldende forskrift og vaktavtale med 
virkning fra 1.1.2008.  

KS vil således få en sentral rolle i forhold til å avtale hvilke vilkår som skal gjelde for 
kliniske vaktordninger mv. etter 1.1.2008.  

Statens landbruksforvaltnings (SLF) og fylkesmennenes rolle 
SLF vil forvalte tilskuddene, herunder gi tildelingsbrev til Fylkesmennene (FM), og 
føre kontroll. Tilskudd til vaktordning vil fordeles av FM til kommunene i samsvar med 
organiseringen av vaktområder fra 1.1.2008. Stimuleringstilskuddet fordeles etter 
søknad fra kommunene til FM som foretar prioriteringene. Tildeling av tilskudd til 
kommunene defineres ikke som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. 
Kommunene har således ikke klageadgang etter forvaltningsloven. SLF utarbeider et 
rundskriv om forvaltning av tilskuddene. 
 
Økonomiske forhold 
Ressursene som overføres fra staten til kommunene for å finansiere reformen, utgjør 
totalt ca. 109 millioner på årsbasis. I utgangspunktet består disse av tre elementer: 
 

 Vakttilskudd (ca. 90 mill. kroner). En tar sikte på at vakttilskuddet for 2008 fordeles 
kommunevis i samsvar med organiseringen av vaktordningen ved 
ansvarsoverføringen fra staten til kommunene. 

 Stimuleringstilskudd (ca. 12 mill. kroner). Nye midler som kommunene skal 
benytte til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på veterinærtjenester på dagtid. 
Midlene vil bli prioritert til distriktskommuner med lavt dyretall og store avstander, 
anslagsvis en fjerdedel av landets kommuner. 

 Administrative tilskudd (ca. 4 mill. kroner). Nye midler for å dekke kommunenes 
administrative kostnader. Midlene fordeles likt til alle landets kommuner. 

 
Tilskudd til stimuleringstiltak 
Som nevnt ovenfor vil det bli avsatt ca. 12 millioner kroner til tilskudd til enkelte 
kommuner som iverksetter tiltak for å stimulere veterinærdekningen. FM prioriterer 
fordelingen på bakgrunn av søknader fra de aktuelle kommunene.  
 
Det er kommuner med lavt dyretall, store avstander og følgelig dårlig næringsgrunnlag 
for veterinære tjenester som vil bli prioritert. Følgende områder er ansett å være mest 
aktuelle: Finnmark, Indre Troms, Kyststrøk i nordre Nordland, Øysamfunn og indre 
strøk i Helgeland, deler av kyst- og øysamfunn i Trøndelag og Møre og Romsdal, Indre 
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strøk i Hordaland, Agder og Telemark samt Østerdalen. Kommuner utenfor disse 
områdene vil bare unntaksvis bli prioritert. 
 
Kommunene oppfordres til å være kreative i forhold til hvilke tiltak de iverksetter for å 
sikre veterinærdekningen. Vi regner med at noen kommuner vil opprette kommunale 
stillinger der vedkommende i tillegg til å utføre oppgaver for kommunen (for eksempel 
innen næringsutvikling eller skoleverk) også dekker behov for dyrehelsetjenester. 
Etableringstilskudd eller driftsstøtte kan også være aktuelt. Andre ordninger som 
rimelige lokaler, tomter, jobbtilbud til andre medlemmer i husstanden og andre 
økonomiske virkemidler kan også være hensiktsmessige for å sikre tilfredsstillende 
tilgang på dyrehelsepersonell. Andre stimuleringstiltak kan tenkes, og ytterligere 
konkretisering må overlates til kommunen. Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til å 
dekke kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, da disse dekkes 
av eget tilskudd omtalt ovenfor. Det oppfordres til samarbeidsprosjekter mellom flere 
kommuner for å få mest mulig effekt av midlene. Avhengig av søknadsmengden vil det 
kunne bli aktuelt å gi noe større tilskuddsbeløp i etableringsåret slik at kreative 
løsninger kan utprøves og eventuelt tas i bruk av flere i påfølgende år. Kommunene må 
kunne dokumentere bruken av midlene gjennom sine regnskaper.  
 
I 2008 vil stimuleringstilskudd bli fordelt i to omganger. 75 % fordeles innen utgangen 
av februar. Resten fordeles innen utgangen av mai. I den forbindelse kan det også være 
behov for å omfordele mellom fylker. 
 
Kommunenes søknad om stimuleringstilskudd må sendes fylkesmannen innen 
15.12.2007 og må inneholde en kort beskrivelse av situasjonen når det gjelder veterinær 
tjenesteyting i kommunen og en beskrivelse av hvordan eventuelle tildelte midler vil bli 
brukt.  
 
Med hilsen 
 
 
Per Harald Grue    Olav Ulleren 
Departementsråd    Adm. direktør 
Landbruks- og matdepartementet    KS 
 
 
Kontaktpersoner:  
Arne Norum (KS): telefon: 2413 2968 / 915 24 649 
Stein Ivar Ormsettrø (LMD):telefon: 22249319 / 992 98 477 
 
Kopi til: Fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning. Den norske veterinærforening 


