
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - VETERINÆRVAKT I GAUSDAL KOMMUNE 

FOR ALLE DYR  
 

 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 66/17 den 30.11.2017. 

 

Behandling: 

 

Svar fra rådmannen på interpellasjon fra Anne Synnøve Østensen (Ap): 

 

Veterinærvakt i Gausdal kommune for alle dyr 

Den kliniske veterinærberedskapen i offentlig regi i Norge er ikke noe nytt, men skriver seg 

helt tilbake til 1920, da det ble etablert statlige distriktsveterinærstillinger. Veterinærloven som 

kom i 2001 endret dette, til at staten tok ansvaret for en landsdekkende dyrehelsetjeneste som 

kunne dekkes med private veterinærtjenester. Fra 2008 fikk kommunene ansvaret for å sikre 

tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og å organisere en klinisk 

veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det ble fulgt opp med en sentralt forvaltet 

tilskuddsordning, som regulerte dette forholdet til og med 2012. Fra og med 2013 har 

vakttilskuddet vært fordelt fra Landbruksdirektoratet til fylkesmennene og videre til 

kommunene etter anbefaling fra Kommunenes Sentralforbund (KS), -dette er også gjeldende 

ordning i dag. 

 

Landbruksdirektoratet har bestemt at Lillehammer og Gausdal kommuner er ett vaktdistrikt 

med ett vaktdistriktstilskudd. Etter avtale med Lillehammer dyreklinikk og veterinærene i 

Gausdal har vaktdistriktet vært delt i to etter kommunegrensen. Dette fant ikke Lillehammer 

dyreklinikk lenger tilfredsstillende, og sa opp sin avtale om veterinærvakt den 6. september 

2017. Det fulgte ikke noen begrunnelse med oppsigelsen, men muntlig har det vært meddelt at 

det var alt for stort arbeidspress på smådyrdelen av vakta, og at vakthonoraret ikke sto i 

forhold til vaktbelastningen. Denne oppsigelsen førte til at veterinærene i Gausdal sa opp sin 

avtale dagen etter, med begrunnelse at de ikke torde å stå alene om all veterinærvaktpraksis i 

hele vaktdistriktet. De har meddelt at de ikke har kapasitet til å bemanne vakten på en 

forsvarlig måte, og dermed ikke kan oppfylle kravene i avtalen. Fra og med 7. desember 2017 

står vi dermed uten veterinærvaktavtaler i vaktdistriktet. 

 

Etter dette har kommunene holdt flere sonderingsmøter med veterinærene i Gausdal og 

Lillehammer for å prøve å komme fram til en omforent vaktordning. I samarbeid med fagenhet 

for Innkjøp har det også vært vurdert å lyse ut vaktordningen på åpnet anbud, men det anses 

som nytteløst / lite relevant, siden det allerede har vært en dialog med aktuelle veterinærer som 

praktiserer i de to kommunene. Det er også holdt møte med Stav dyreklinikk for å undersøke 

muligheten for å dekke deler av vaktordningen i Lillehammer og Gausdal i et samarbeid. Stav 

dyreklinikk har meldt at de kan stå til disposisjon for samarbeid med veterinærene i Gausdal, 

men at de ikke kan ta noe formelt vaktansvar utenfor sitt veterinærvaktdistrikt (som er Øyer og 



 

 
 
 

 

 

Ringebu kommuner).   

 

I henhold til dyrehelsepersonelloven § 3a har kommunen et ansvar for å sørge for 

tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og å organisere en klinisk 

veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Mattilsynet har ansvaret for å påse at denne loven 

blir fulgt. Lillehammer og Gausdal kommuner har derfor hatt løpende dialog med lederen av 

Mattilsynet for vårt distrikt og orientert dem om vårt arbeid med å få på plass en ny 

veterinærvaktordning.  Mattilsynet har gitt innspill på hva som er akseptable alternativer i en 

overgangsperiode.  

 

Arbeidet så langt har ført fram til en midlertidig avtale for produksjonsdyr i de to kommunene, 

som Lillehammer og Gausdal kommuner og veterinærene i Gausdal mener er akseptabel. 

Veterinærene i Gausdal har sendt denne midlertidige avtalen til gjennomgang i 

Veterinærforeningen, og den blir forhåpentligvis signert i nær framtid.  

 

For smådyr har Mattilsynet akseptert at veterinærvakt løses midlertidig med henvisning til 

private ordninger og Norges veterinærhøgskole. Mjøsvakta (som er et privat samarbeid mellom 

Vetsentrum Hamar, Brumunddal Dyreklinikk, Sentrum Dyreklinikk Lillehammer og Anicura 

Gjøvik Dyreklinikk), har en vakt som er tilgjengelig kveld/natt/helg hele året med unntak av 

røde dager i tilknytning til jul, nyttår, påske, pinse, samt 1. og 17. mai. Fra og med 7. desember 

står vi dermed uten en lokal/regional veterinærvaktordning for smådyr på de nevnte røde 

dager, og på disse dagene vil det derfor bli henvist til Norges veterinærhøgskole. 

 

Mjøsvakta mottar vaktkasus fra et stort område (anslagsvis 20 kommuner i Hedmark og 

Oppland), og har i en viss grad fungert som en avlastning for de kommunale vaktgruppene i 

sitt nedslagsfelt. Som følge av den situasjonen som har oppstått med vaktberedskapen i 

Lillehammer og Gausdal veterinærvaktdistrikt har Mjøsvakta blitt utfordret på å utvide til en 

full vaktdekning 365 dager i året. Mjøsvakta har uttalt at de kan være villige til det, men at 

vakta da må få godtgjort for denne beredskapen og at en avklaring på dette må foreligge innen 

01.02.18. Dersom så ikke skjer har de uttalt at det er trolig at Mjøsvakta ikke vil være operativ 

fra denne datoen. Kommunen vil derfor ta kontakt med KS for bistand for å se på muligheten 

for å få på plass en vaktordning for smådyr som strekker seg over de kommunene som 

Mjøsvakta dekker.  

 

Med dette gjenstår en vaktordning for hest, som fra 7. desember vil ha samme status som for 

smådyr. Kommunen vil her søke bistand hos KS på tilsvarende måte som for smådyr.  

 

Kommunene har lagt til grunn at den økonomiske rammen for vaktordningen er den summen 

som staten tildeler kommunene. For 2017 utgjør dette 773 376 kr, pluss et 

administrasjonstilskudd på 34 041 kr. Så langt har kommunene holdt fast ved dette, særlig 

fordi det er smådyr og hest som utfordrer vaktordningen. Kommunen vurderer nøye om det er 

riktig å bruke kommunale midler ut over den øremerkede statlige rammen for å sikre vakt til 

disse dyreslagene, siden det også poengteres at det er en betalingsvillighet i markedet som bør 

kunne dekkes av kundene for disse.  

 



 

 
 
 

 

 

Gausdal og Lillehammer kommuner har en utfordring i å få på plass en tilfredsstillende 

vaktordning for alle dyreslag, og vil arbeide videre med å få til en løsning. Kommunene vil søke 

samarbeid med KS, siden veterinærene er tydelige på at samarbeid over et større område der 

flere kommuner er involvert er det som skal til for å få til en god vaktordning. Kommunene vil 

også utfordre KS til å øve påtrykk overfor sentrale myndigheter for å få gjort en gjennomgang 

av organiseringen av vakttilskuddsordningen. 

 

Det var ikke forslag eller votering i forbindelse med saken. 

 

 

Vedtak/innstilling: 

 

Det var ikke forslag eller votering i forbindelse med saken. 
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