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Svar på skriftlig spørsmål nr. 1148 fra representanten Kjersti Toppe 

Jeg viser til brev av 26. august 2014 der representanten Kjersti Toppe stiller følgende 
spørsmål til skriftlig besvarelse: 

Vil statsråden sette nedleggelsen av sentrale deler av Veterinærinstituttets virksomhet i Nord
Norge til side og utrede hva som kreves for å møte behovet for økt kartlegging og kontroll 
med dyrehelse, blant annet sett i lys av rapporten "Antibiotikaresistens - kunnskapshull, 
utfordringer og aktuelle tiltak" - og er tiltak mot og økt kunnskap om antibiotikaresistens en 
del av mandatet til Veterinærinstituttets prosjekt for å modernisere beredskapen og 
obduksjonsvirksomheten for landdyr? 

Jeg er opptatt av at Veterinærinstituttet viderefører arbeidet med å effektivisere virksomheten 
og gjøre prioriteringer innen det samlede ansvarsområdet. Den samlede kompetansen skal 
utvikles og utnyttes enda bedre. 

Etter møte med meg har Veterinæiinstituttet besluttet å videreføre obduksjonstilbudet i Nord
Norge til de har vurdert Veterinærinstituttets samlede obduksjonsvirksomhet. Jeg har overfor 
Veterinærinstituttet gitt uttrykk for at jeg er opptatt av at det blir gjort tiltak som sikrer at 
sykdomsberedskap og helseovervåking i Nord-Norge kommer styrket ut av endringene. 

Helseovervåkning, herunder overvåkning av antibiotikaresistens, er ikke en del av 
beredskaps- og obduksjonsvirksomheten, og er således ikke en del av mandatet i 
Veterinærinstituttets prosjekt for å modernisere beredskapen og obduksjonsvirksomheten for 
landdyr. 

Veterinærinstituttet gjør et omfattende arbeid når det gjelder antibiotikaresistens. De har i 
mange år koordinert NORM-vet (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i 
mikrober fra for, dyr og næringsmidler), de analyserer store mengder prøver i Mattilsynets 
overvåkningsprogrammer og de har betydelig forskningsaktivitet når det gjelder 
antibiotikaresistens. 
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Jeg legger til grunn at Veterinærinstituttet sikrer at dette arbeidet blir ivaretatt på en god måte 
i samarbeid med blant andre Mattilsynet og humanmedisinske miljøer. 

Jeg ser derfor ikke grunn til å gripe ytterligere inn i det utredningsarbeidet som 
Veterinærinstituttet nå gjennomfører, for å modemisere beredskapen og 
obduksjonsvirksomheten for landdyr. 
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