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SAMMENDRAG: 
I denne saken skal det tas stilling til om Gausdal kommune skal gå inn med midler ut over 
det statlige tilskuddet for å få på plass veterinærvakt for alle dyreslag i henhold til 
dyrehelsepersonelloven.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunene er pålagt å sørge for tilgang på veterinærtjenester jf. Dyrehelsepersonelloven – 
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 3 a. Kommunens ansvar 
Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. 
Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. 
 
Kommunene får et øremerket vakttilskudd som skal bidra til å finansiere klinisk 
veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for alle dyreslag samt et administrasjonstilskudd 
til finansiering av administrasjon av ordningen. Veterinærvakten er en nødvendig del av 
beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god 
dyrevelferd. Tilskuddet er kun en godtgjøring for å ha vaktberedskap, og veterinærene 
fakturerer dyreeier ved utrykning for oppdrag pluss helge- og nattillegg. I 2021 er 
vakttilskuddet på kr 882.330 og administrasjonstilskuddet på kr 35.403. Midlene bevilges 
over statsbudsjettet og justeres årlig. Vakt- og administrasjonstilskuddet blir fordelt til 
kommunene av Landbruksdirektoratet ut fra fastsatt inndeling i vaktområder. Lillehammer 
og Gausdal er organisert i ett vaktområde. I Lillehammer og Gausdal administreres 
vaktordningen av veterinærene selv og de får hele administrasjonstilskuddet i godtgjørelse 
for dette arbeidet.  
 
Historikk 



  
 
 

  
 
 

 

Frem til 2017 var alle dyreslag ivaretatt gjennom vaktordning i begge kommuner. 
Lillehammer og Gausdal ble slått sammen til felles vaktområde i 2003. I 2017 ble avtale om 
veterinærvakt sagt opp av veterinærene, og det var kun mulig å få på plass en avtale som 
ivaretok produksjonsdyr. Avtalen innebærer at Gausdalsveterinærene ivaretar vaktordning 
for produksjonsdyr i begge kommuner, og dette skal i henhold til avtalen kompenseres med 
80 % av det statlige tilskuddet.  I praksis har kommunen utbetalt hele tilskuddet til 
veterinærene i perioden 2017 – 2021, da de resterende 20 % ellers ville ha vært ubenyttet. 
Det har fra kommunens side vært ønskelig at Gausdalsveterinærene også ivaretok hest 
innenfor produksjonsdyrvakten, men dette har ikke vært aktuelt fra veterinærenes side. 
 
Landbrukskontoret har, sammen med andre representanter fra kommunene Lillehammer og 
Gausdal, arbeidet for å få på plass en vaktordning for alle dyreslag siden 2017. Det har årlig 
vært gjennomført møter med veterinærer med mål om å finne en løsning for hest og 
smådyr. 
 
Per i dag tilbyr Mjøsvakta vakttjenester for smådyr, uten avtale med kommunene, men de 
har ikke et tilbud på røde dager. Universitetssykehuset i Oslo kan kontaktes vedrørende 
hest, men behandler kun hester som transporteres inn.  
 
Nedenfor følger en kronologisk oversikt over de aktiviteter som har vært i saken. Fire 
vedlegg følger saken for å gi en grundigere beskrivelse av bakgrunn og historikk. 
 

År Aktivitet Kommentar 
2017 Avtalen oppsagt av veterinærene Grunnet stor vaktbelastning 
2017 Avtale om vakt for produksjonsdyr 

inngått 
Felles vakt for Lillehammer og Gausdal 

2017 Avholdte møter med 
smådyrveterinærer 

Ingen interesse for smådyrvakt 

2017 Brev til KS (vedlegg) Anmodning om bistand til å etablere 
regional smådyrvakt. 

2018 Møte med KS og kommunene rundt 
Mjøsa 

Ingen interesse for regional heste- eller 
smådyrvakt 

2018 Møte med Mattilsynet og 
hesteveterinærer 

Ingen interesse for hestevakt 

2019 Brev til LMD og Landbruksdirektoratet 
(vedlegg) 

Anmodning om deling av 
veterinærdistriktet Lillehammer og 
Gausdal 

2020 Kartlegging av veterinærtilbud til hest Stav veterinærsenter har flere kunder i 
G&L. 
Utfordring for hesteeiere å få tak i 
veterinær. 

2021 Møte med Stav veterinærsenter, Øyer Forespørsel om å ta vakt for smådyr og 
hest  



  
 
 

  
 
 

 

2021 Møte med produksjonsdyrveterinærer Mulig løsning for alle dyreslag ble 
presentert av kommunen  

 
Vaktbelastning 
Kommunene Gausdal og Lillehammer har til sammen mange produksjonsdyr, noe tabellen 
under viser. 
 
Tabell: Oversikt over dyretall som grunnlag for inndelingen i veterinærdistrikt 

 
Tabellen viser at Lillehammer og Gausdal har et høyt antall mjølkekyr, ammekyr og søyer i 
vaktområdet. Til sammenligning er Ringsaker kommune delt i to vaktdistrikt. Det at antallet 
ammekyr og søyer er så høyt medfører stor sesongvariasjon med økt vaktbelastning i 
perioden for kalving og lamming. I disse periodene kjører veterinærene bakvakt, det vil si to 
personer på vakt daglig – dette uten ekstra kompensasjon. Antall innbyggere sier noe om 
grunnlaget for antall smådyr i kommunene. I beregningen av grunnlaget for inndeling i 
vaktområder er det lagt grunn ett smådyr pr. 15 innbyggere. Dette gir et høyere utslag for 
Lillehammer, mens Gausdal er en større landbrukskommune. I tillegg kommer 
fritidsboligområdene på Nordseter og Skei. Hest er vanskelig å tallfeste da langt fra alle 
omsøkes for produksjonstilskudd og inngår ikke i statistikkene. I 2020 ble det søkt 
produksjonstilskudd til 64 hester i Lillehammer og 91 hester i Gausdal, mens Lillehammer har 
flere etablerte staller enn Gausdal. 
 
Det er ikke kjennskap til at andre kommuner i Gudbrandsdalen bevilger ekstra midler for 
ivaretakelse av veterinærvaktordning. Statsforvalterne i Norge sendte i juni 2021 et felles 
brev til LMD der de ba om en gjennomgang av de kommunale veterinærordningene. 
Bakgrunnen var at det begynner å bli glissent med både veterinærer og dyr i mange 
områder, og mange kommuner strever med å opprettholde både veterinærtjenestene på 
dagtid og veterinærvaktordningen utenom ordinær arbeidstid. Tilgjengelige veterinærer er 



  
 
 

  
 
 

 

helt avgjørende for husdyrholdet i landbruket, både for den generelle dyrevelferden, og med 
tanke på en dyrehelseberedskap under større sykdomsutbrudd hos folk og dyr. 
 
Mulig løsning for alle dyreslag 
Stav veterinærsenter i Øyer har sagt seg villige til å påta seg vakt for hest og smådyr alle 
dager for Gausdal og Lillehammer fra 1.1.2022. Dette forutsatt en kompensasjon likelydende 
som det vakttilskuddet som tildeles produksjonsdyrvakta i Gausdal og Lillehammer. 
Kommunene har mottatt brev fra veterinærsenteret med utdypning av tilbudet og 
begrunnelse for kompensasjonskravet. Denne løsningen for hest og smådyr er blitt forelagt 
Gausdalsveterinærene. Alle parter er enige om at løsningen med Stav veterinærsenter er 
faglig forsvarlig og en god løsning for å ivareta dyrevelferden. Gausdalsveterinærene er 
villige til å videreføre produksjonsdyrvakt for Lillehammer og Gausdal fra 1.1.2022 mot 100 
% av det statlige vakttilskuddet. Kommunene har mottatt et brev som inneholder 
begrunnelsen for kravet om 100 % av tilskuddet, og dette er vedlagt saken. 
Gausdalsveterinærene er tydelige på at de vil vurdere å si opp avtalen dersom kravet ikke 
innfris i sin helhet. 
 
Offentlige anskaffelser 
Kommunale anskaffelser er regulert av lov om offentlige anskaffelser. Hovedregelen er at 
konkurranser skal avholdes. For kjøp med estimert totalverdi mellom 100 000 og nasjonal 
terskelverdi (1 300 000) skal det gjennomføres en konkurranse (innhentes tilbud fra flere 
leverandører), evt. gjennomføres en frivillig kunngjøring på Doffin. I denne saken er det 
sendt forespørsel til 2 leverandører i markedet på vaktordninger innen produksjonsdyr 
(Gausdalsveterinærene og Stav Veterinærsenter). Det er ikke andre tilbydere av vaktordning 
for begge dyreslagene innen rimelig geografisk avstand. Ingen av leverandørene var 
interessert i å levere tilbud innenfor totalverdi på vakttilskuddet, og konkurransen var 
mislykket.  Dersom oppdrags-giveren har hatt en mislykket konkurranse kan det foretas en 
konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. I videre møter og forhandlinger 
med leverandørene er det kun Stav Veterinærsenter som har ønsket å gi tilbud på 
vaktordning innen smådyr og hest. I denne saken er det vurdert ulike løsningsalternativer. 
Både alternativ 3 – anbudsprosess – og alternativ 2 – direkteanskaffelse, anses å kunne være 
innenfor regelverket og kommunens handlingsrom ut fra de forutsetningene som per i dag 
er kjent. 
 
VURDERING: 
Kommunene har gjennom lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell en lovpålagt plikt 
til å sikre tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og organisere en klinisk veterinærvakt 
utenom ordinær arbeidstid. Dette vil si at det er kommunenes ansvar å sørge for at alle som 
trenger veterinærhjelp får det innen rimelig tid. Kommunene har aktivt arbeidet for å få til 
en løsning for veterinærvakt for alle dyreslag siden avtalen ble sagt opp i 2017. Det har i 
utgangspunktet vært ønskelig å finne en løsning som i sin helhet kan finansieres av det 
statlige tilskuddet, og således ikke medfører økte kostnader for kommunene. I mange norske 
kommuner, herunder våre nabokommuner, løses vaktordninger for alle dyreslag innenfor 
tilskuddsordningen. Ifølge Landbruksdirektoratet er det statlige tilskuddet et virkemiddel 



  
 
 

  
 
 

 

som skal bidra til å finansiere den kommunale veterinærvakten. Kommunene må selv foreta 
en vurdering av om det statlige tilskuddet er tilstrekkelig for å tiltrekke seg nok veterinærer 
til den kommunale vaktordningen. Det har i praksis ikke vist seg mulig for Lillehammer og 
Gausdal å finne en forsvarlig løsning som ivaretar alle dyreslag innenfor rammene av 
tilskuddet. 
 
Kartleggingen av veterinærtilbud for hester som ble gjennomført i 2020 viste at Stav 
veterinærsenter hadde flere kunder i begge kommunene. Det ble også avdekket at det 
hadde vært hendelser med skadde og syke hester der eieren hadde hatt store utfordringer 
med å få tak i veterinærhjelp. Utfra at Stav veterinærsenter har både smådyr- og 
hesteklinikk, samt har en beliggenhet i akseptabel avstand, ble de sommeren 2021 forespurt 
om å ivareta vaktordningen for hest alle dager og smådyr på røde dager mot 20 % av 
vakttilskuddet. Stav veterinærsenter svarte med å tilby å påta seg vakt for hest og smådyr på 
alle dager mot tilsvarende sum som vakttilskuddet for produksjonsdyrvakta. Stav 
veterinærsenter på Tretten er inkludert i Ringebu/Øyer veterinærdistrikt. Vakta i disse 
kommunene deles mellom veterinærene i Ringebu og Stav veterinærsenter, der sistnevnte 
kjører vakt i Øyer kommune og får 50 % av vakttilskuddet som tildeles Øyer/Ringebu. Stav 
veterinærsenter får to ekstra kommuner å betjene, der spesielt Lillehammer har mange 
smådyr. Fritidsboligområdene i regionen gir i tillegg en økt vaktbelastning. 
 
Innen produksjonsdyr, som inkluderer storfe, sau og gris, utgjør vaktbelastningen 
telefonkontakt med utreise til sykebesøk. Dyreeiere innen produksjonsdyr er gårdbrukere, 
som er næringsdrivende med god kunnskap om dyrehelse og dyrevelferd, så vaktbesøk er 
akutte tilstander som har behov for kort responstid. Smådyr og hest utgjør imidlertid stort 
sett hobbydyr, med en større variasjon i kundemassen med tanke på kunnskap og erfaring. 
Spesielt innen smådyr utgjør telefonsamtaler en stor andel av vaktbelastningen, der mange 
henvendelser ikke resulterer i betalte vaktoppdrag. Hobbydyr gir også lavere terskel for 
henvendelser på grunn av affeksjonsverdi, i motsetning til produksjonsdyr som er del av et 
driftsgrunnlag. På bakgrunn av disse vurderingene av vaktbelastning vurderer 
kommunedirektørene det som rimelig at vaktordning for produksjonsdyr og vaktordning for 
smådyr og hest honoreres likt. 
 
Alternative løsninger 
Kommunene er tillagt ansvaret med å sikre tilgang på veterinærtjenester. Dette gir 
kommunene et relativt stort handlingsrom innenfor regelverket. Kommunedirektøren har 
vurdert tre løsningsalternativer. Disse er som følger:  
 

Alternativ 1 - Videreføre dagens vaktordning 
En videreføring av dagens løsning innebærer at bestemmelsen om tilgang på 
veterinærtjenester etter ordinær arbeidstid i dyrehelsepersonelloven § 3a ikke oppfylles. 
Dette ettersom kommunene mangler vaktordning for hest alle dager, og for smådyr røde 
dager. I tillegg har Gausdals-veterinærene lagt inn krav på 100 % av vakttilskuddet for å 
videreføre produksjonsdyrvakt fra 1.1.2022. Om dette kravet innfris, vil ikke kommunene 



  
 
 

  
 
 

 

ha noe gjenværende handlingsrom når det gjelder å etablere vaktordning for flere 
dyreslag innenfor rammen av det offentlige tilskuddet. 
 
Denne løsningen gir risiko for dårlig dyrevelferd for smådyr og hest; spesielt for sistnevnte 
ettersom transport kan være umulig å gjennomføre ved flere akutte sykdomstilfeller på 
hest. Det har vært hendelser der hesteeiere har hatt store utfordringer med å få tak i 
veterinærhjelp etter ordinær arbeidstid, noe som tydeliggjør denne risikoen. Dersom en 
alvorlig hendelse skulle inntreffe, der dyr dør eller må avlives på grunn av manglende 
hjelp, kan det potensielt innebære et økonomisk ansvar for kommunene dersom 
kommunens forpliktelser etter loven ikke er ivaretatt. 
 
Uavhengig av om Gausdalsveterinærene innvilges 80 eller 100 % av det statlige tilskuddet 
for å ivareta produksjonsdyrvakt, innebærer dette alternativet ikke behov for at 
kommunene går inn med egne midler. 
 
Alternativ 2 - Vaktordning for alle dyreslag gjennom bevilgning av kommunale midler 
Denne løsningen innebærer at Gausdalsveterinærene ivaretar vaktordning for 
produksjonsdyr, og at Stav veterinærsenter ivaretar vaktordning for hest og smådyr. 
Kommunene vil på denne måten sikre et godt vakttilbud for alle dyreslag, med god 
kompetanse og kort responstid.  
 
Stav veterinærsenter har signalisert at de vil påta seg vaktordning for smådyr og hest mot 
tilsvarende godtgjøring som produksjonsdyrveterinærene. Gausdalsveterinærene har 
fremmet krav om 100 % av vakttilskuddet for å videreføre vaktordning for produksjonsdyr 
med unntak av hest etter 1.1.2022. Dette alternativet fordrer følgelig at kommunene 
bevilger en årlig sum til vaktordningen tilsvarende det statlige vakttilskuddet til Gausdal og 
Lillehammer (2021-tall: kr 882.451) for å kunne godtgjøre begge veterinærgrupper i tråd 
med deres forventninger. Med bakgrunn i fordelingen mellom antall produksjonsdyr, hest 
og smådyr i Lillehammer og Gausdal, anser kommunedirektørene det som naturlig at 
denne utgiften fordeles likt mellom de to kommunene. I 2021-tall utgjør dette en årlig 
utgift på kr 441.150 per kommune. 
 
Løsningen vil innfri kommunenes ansvar jf. Dyrehelsepersonelloven §3, og gi et godt tilbud 
for alle dyreslag i kommunene. Ettersom Stav veterinærsenter er etablert i Øyer kommune 
vil det være akseptabel responstid for utrykning, samt at de har både kompetanse, utstyr 
og klinikklokaler for både hest og smådyr. Løsningen vurderes til å kunne være forutsigbar 
og langsiktig, om veterinærene kommunene inngår avtaler med er innstilt på å videreføre 
disse over lengere tid. 
 
Utfordringen med løsningen er at den er kostnadskrevende for kommunene og kan gi 
følger for våre omliggende kommuner med tanke på at det skapes forventninger om 
tilsvarende kompensasjon i andre vaktområder. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Alternativ 3 - Lyse ut vaktordning på anbud 
Kommunene kan legge anskaffelse av veterinærtjenester ut på anbud, der konkurransen 
kan deles opp i dyreslag eller legges ut som en helhetlig vaktordning for alle dyreslag.   
 
Fordelen med en utlysning av et anbud er at alle tilbydere vil stille likt og at det gis 
mulighet til å tenke nye løsninger innenfor vaktordning. 
En anbudsprosess er imidlertid arbeidskrevende og det vil ta tid til nye avtaler er inngått, 
noe som også bør hensyntas i en vurdering. Om Gausdalsveterinærene ikke er innstilt på å 
forlenge avtalen om produksjonsdyrvakt inntil konkurransen er gjennomført, risikerer 
kommunene å stå uten vakt over en lengere periode.  
 
Det er heller ingen garanti for at kommunen mottar tilbud i forbindelse med 
anbudskonkurransen eller at tilbud som mottas totalt sett er innenfor en akseptabel 
kostnadsramme. Erfaringene siden 2017, gjennom en rekke møter og forsøk på å finne 
løsninger, tilsier at det er små muligheter for å få tilbud gjennom en slik prosess. Årsaken 
til at det ikke er utlyst anbud siden 2017 er at risikoen for å kunne bli stående uten 
vakttilbud ble ansett som for høy. Kommunene vil uten tilbydere stå i en situasjon uten 
vaktordning for noen dyreslag på ubestemt tid, noe som vil gi store utfordringer for både 
landbruket og hobbydyr. Produksjonsdyr (småfe, storfe og gris) utgjør selve 
driftsgrunnlaget for gårdbrukerne innen disse produksjonsformene, der friske dyr er en 
forutsetning for optimal drift.  
 
Om anbudsprosessen ikke medfører at kommunene får inngått avtaler om vaktordning for 
alle dyreslag, vil bestemmelsen om tilgang på veterinærtjenester etter ordinær arbeidstid i 
dyrehelsepersonelloven § 3a ikke være oppfylt.  

 
Kommunedirektøren mener vakttilbudet til produksjonsdyr er svært viktig for landbruket i 
de to kommunene, både dyrevelferdsmessig og økonomisk. Kommunene står i fare for å 
miste produksjonsdyrvakta fra 1.1.2022 dersom kravet på 100 % vakttilskudd til denne 
vaktordningen ikke innfris. Dyrevelferden er like viktig også for hest og smådyr, noe som 
tilsier at kommunene må prioritere å få på plass en løsning som ivaretar alle dyreslag. 
Innbyggertallet i kommunene er lagt til grunn i Landbruksdirektoratets beregning av 
vaktgrunnlag for smådyr, og det er i tillegg mange fritidseiendommer i de to kommunene 
som bidrar til større tjenestebehov (spesielt i helger og høytider).  
 
Det har vært arbeidet svært mye siden 2017 med å finne en løsning for alle dyreslag. Den 
fremtidige ordningen for alle dyreslag, som er skissert som alternativ 2 i denne saken, anses 
å være forutsigbar, faglig forsvarlig og gjennomførbar i praksis. Stav veterinærsenter er en 
aktør som har lokaler (klinikk) og utstyr for oppgaven, dagpraksis på hest og smådyr i begge 
kommunene og har rimelig avstand til både Gausdal og Lillehammer. Kravene fra de to 
veterinærgruppene innebærer at kommunene må gå inn med kommunale midler tilsvarende 
100 % av det statlige veterinærtilskuddet for å få en vaktordning for alle dyreslag i 
Lillehammer og Gausdal. Med bakgrunn i fordelingen mellom antall produksjonsdyr, hest og 



  
 
 

  
 
 

 

smådyr i Lillehammer og Gausdal, anser kommunedirektøren det som naturlig at denne 
utgiften fordeles likt mellom de to kommunene. I 2021-tall utgjør dette en årlig utgift på kr 
441.150 per kommune. 
 
Kommunedirektøren ser for seg en varighet for avtalene mellom på fire år om gangen, noe 
som er vanlig avtaleperiode ved kjøp av veterinærtjenester på kveld/natt/helg ved offentlig 
anbud. Det vil også gi forutsigbarhet for partene. For å sikre at veterinærvaktordningen 
fungerer etter intensjonen, foreslås at ordningen evalueres i dialog med veterinærene innen 
utgangen av 2022, og at det legges frem en politisk orienteringssak i denne forbindelse. 
Tilskuddet har fra statens side vært justert med små endringer årlig. Ved eventuelle 
vesentlige endringer i vaktordningen og/eller vesentlige justeringer i det statlige tilskuddet 
må det vurderes om det er behov for ny politisk behandling. 
 
Vaktordningen er ikke lagt ut på anbud etter at avtalene ble oppsagt i 2017. Årsaken til dette 
var stor risiko for manglende anbud, med ytterste konsekvens at kommunene ville stå uten 
vakttilbud for produksjonsdyr. For å kunne gå til direkteanskaffelse uten anbud må alle 
aktuelle tilbydere få forespørsel om å gå inn i ordningen. I dette tilfellet er det kun Stav 
veterinærsenter som kan tilby tjenester til både smådyr og hest innen rimelig responstid. En 
anskaffelse uten anbud dokumenteres med en anskaffelsesprotokoll. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren har i denne saken vurdert tre ulike løsninger knyttet til fremtidig 
veterinærvakt for vaktområdet Gausdal og Lillehammer. Løsningen som er presentert som 
alternativ 2 i denne saken vil gi det beste faglige tilbudet for alle dyreslag, og vil med 
sikkerhet innfri kommunenes ansvar i henhold til regelverket. Løsningen vil imidlertid gi en 
årlig kostnad for kommunene. En så betydelig økning av utgiften til vaktordningen utover 
rammene av det statlige tilskuddet vurderes å være av prinsipiell art og derfor løftes saken 
til politisk behandling. Det må finnes dekning for tiltaket i kommunens budsjett for 2022 og 
økonomiplanen for 2022-2025. 
 
Om kommunestyret følger innstillingen, foreslås at kommunedirektøren gis fullmakt til å 
fremforhandle avtaler med veterinærene. Man ser da for seg avtaler med en fireårig 
varighet, samt at ordningene evalueres i løpet av avtaleperioden for å sikre at den fungerer i 
henhold til intensjonen. Det vil være hensiktsmessig å legge evalueringen frem som en 
politisk orienteringssak. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende innstilling: 

1. Gausdal kommune innvilger et årlig bidrag på 50 % av det øremerkede statlige 
vakttilskuddet til finansiering av veterinærvakttilbud for alle dyreslag i Gausdal og 
Lillehammer fra 1.1.2022. Dette utgjør i 2021 441.165 kr. 

 
Vedtaket gjelder på følgende vilkår: 
a) Likelydende vedtak fattes i Lillehammer kommune. 



  
 
 

  
 
 

 

b) Vesentlige endringer i vaktordningen og/eller vesentlige justeringer i det statlige 
tilskuddet medfører ny politisk behandling. 

c) Ordningen evalueres i løpet av den fireårige avtaleperioden. 
 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å framforhandle avtale med veterinærene 
innenfor vedtatte rammer.  

 
3. Det må finnes dekning for tiltaket i kommunens budsjett for 2022 og økonomiplanen 

for 2022-2025. 
 


