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Ledelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av tilgangen til 
veterinærtjenester 

Hurdalsplattformen slår fast at veterinærtjenesten skal styrkes, og regjeringen har nå 

besluttet at en arbeidsgruppe skal foreta en grundig gjennomgang av tilgangen på 

veterinærtjenester i Norge.  

 

Viser til nylig dialog om ledelse av arbeidsgruppen. Landbruks- og matdepartementets (LMD) 

takker KS for å utnevne en leder til dette viktige arbeidet. Siden kommunene har det 

lovpålagte ansvaret for å sørge for tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester, mener LMD 

det er viktig og riktig at KS sitter i førersetet i arbeidsgruppen. LMD vil ivareta 

sekretariatrollen i gruppen. 

 

Øvrige organisasjoner som er ønsket som deltagere i gruppen med èn representant hver er 

Den Norske Veterinærforening, Landbruksdirektoratet, representant for 

statsforvalterembetene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges miljø- 

og biovitenskapelige universitet. Alle er kopimottakere av dette brevet. Invitasjon til disse 

aktørene er sendt, med frist om tilbakemelding på hvem hver av organisasjonene utnevner 

innen 15. juli.  

  

Arbeidsgruppen starter sitt arbeid i august, og får 6 måneder til disposisjon for å ferdigstille 

en rapport. Det vil inviteres til oppstartsmøte i våre lokaler i uke 35.  

 

Kort bakgrunn om behovet for gjennomgang: 

Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og 

mattrygghet, og for å kunne ha et aktivt landbruk i hele Norge. Tilgangen på slike tjenester i 

landbruket er under press flere steder Norge, i stadig nye kommuner.  
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Kommunene skal etter dyrehelsepersonelloven sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester 

fra dyrehelsepersonell. Kommunene har også et lovfestet ansvar for å organisere en klinisk 

veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Staten bidrar økonomisk til veterinærdekningen 

gjennom et øremerket tilskudd til kommunene for å lette deres ansvar for å organisere en 

klinisk veterinærvakt utenom arbeidstid i hele landet (140,3 mill. kroner i 2022). Det statlige 

tilskuddet til veterinærvakt er primært innrettet for at det skal være tilgang på veterinær til 

produksjonsdyr i landbruket. Staten bidrar videre med 33,4 mill. kroner i 2022 som 

kommuner med svakt næringsgrunnlag for veterinærtjenester, kan benytte til 

stimuleringstiltak for å bedre tilgangen til veterinærer også på dagtid.  

 

Bakgrunnen for utfordringene vi ser er sammensatte og kompliserte og har utviklet seg over 

tid. LMD er av den oppfatning at enkeltstående tiltak ikke i tilstrekkelig grad vil avhjelpe den 

krevende situasjonen vi står overfor. Derfor er det nødvendig med en bred og helhetlig 

gjennomgang av sakskomplekset, som kan gi grunnlag for å treffe virksomme og målrettede 

tiltak for å bidra til tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester til dyr i landbruket i hele 

landet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bente Odlo (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Eva H. Ellingsen Grendstad 

avdelingsdirektør 
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Den norske veterinærforening 

Landbruksdirektoratet 

Norges Bondelag 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 

Statsforvalteren i Agder 

Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren i Nordland 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

Statsforvalteren i Rogaland 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren i Trøndelag 



 

 

Side 3 
 

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Statsforvalteren i Vestland 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___1___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___2___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___3___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___4___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___5___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___6___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___7___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___8___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___9___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___10___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___11___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___12___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___13___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___14___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___15___1

