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Veterinærvaktordningen vaktområde Hadeland - kommunalt 
tilskudd 2020-2024 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret har ikke mulighet til å prioritere kommunalt tilskudd til veterinærvakta med kr 

200.000 pr år, da det ikke er disponible midler som det er ønskelig å prioritere til dette. Det jobbes 

videre med å få veterinærer inn i vaktordningen så godt det lar seg gjøre. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) § 3a legger ansvaret for 
tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og for å organisere en klinisk 
veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid på kommunene. Vaktdistrikt Hadeland organiseres av 
Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal. Per nå er det en veterinær som kan ta ¼-del av vakta. 
Det er signaler om at noen  flere veterinærer på Hadeland kan bli med i ordningen, men foreløpig 
er det ikke inngått avtaler. Det har ikke latt seg gjøre å skaffe flere gjennom anbudsrunden. 
Argumentene for ikke å ta del i vakta er belastningen med vakt utenom ordinær arbeidstid og for 
lite økonomisk godtgjøring. Ved å bidra med kommunalt tilskudd i tillegg til statstilskuddet, vil det 
være lettere å få flere veterinærer med i ordningen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I § 3 a. i Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) legges følgende 
ansvar på kommunene: 
 

§ 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. 

(Tilføyd ved lov 21 des 2007 nr. 132 (ikr. 1 jan 2008) 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet 03.09.2020 
Kommunestyret 16.09.2020 
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Status 

Dyrlegene på Hadeland AS har sagt opp avtalen med Landbrukskontoret for Hadeland angående 

deltakelse i veterinærvaktordningen på Hadeland. Siste vaktdag er 31. juli 2020. 

 

Vaktordningen ble lagt ut på anbud med tilbudsfrist 24.07.2020. Det kom inn ett anbud. Dette vil 

dekke ¼-vakt fra ca 1. september. Utover dette anbudet har det ikke vært stor interesse for 

ordningen fra aktuelle tilbydere. Anbudet er bekjentgjort i flere relevante kanaler.  

 
Dyrlegene på Hadeland har tatt på seg å dekke vakta for august så langt de får det til.  
 
Historikk 

Etter revidering av loven i 2007 ble det fra 01.01.2008 lagt ansvar for ordningen til kommunene, jfr. § 

3 a. i dyrehelsepersonelloven. 

 

Ordningen ble lagt ut på anbud og vi fikk tilbydere av veterinærer (enkeltpersonforetak) som 

samarbeidet om vakta. 

 

Sommeren 2019 ble det kjørt ny anbudsrunde og det var en tilbyder, Dyrlegene på Hadeland AS, som 

det også ble inngått avtale med. Denne hadde virkning fra 01.07.2019. Vaktgodtgjørelsen var i 

henhold til de til enhver tid gjeldene fastsatte satser fra Staten. Oppsigelsestid var 3 måneder. 

 

Landbrukskontoret hadde første møtet med Dyrlegene på Hadeland den 22.11.2019 der 

problemstillingen om for dårlig økonomi i ordningen ble lagt fram. Det er etter det jobbet med flere 

mulige løsninger med ulik tidshorisont.  

 Sonderinger med Landbrukskontoret Ringerike Hole for å se om vi kan få til en 

samarbeidsløsning. Det er avhold flere møter, også sammen med veterinærene fra både 

Hadeland og Ringerike som er med i ordningen. Dette har dessverre ikke ført fram og vi har 

satt endelig punktum for dette på møte med veterinærene den 04.06.2020. 

 Landbrukskontoret har vært med på møter med Fylkesmannen i Viken, Fylkesmannen i 

Innlandet og Landbruksdirektoratet. Alle har forståelse for utfordringen, men ingen har 

ekstra penger til ordningen. Vi jobber sammen med Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 

med hensikt å få økt statstilskuddet til ordningen. Men dette tar tid. 

 Oppfølgingsmøter med Dyrlegene på Hadeland AS, hvor vaktgodtgjørelse og dekning av 

ekstrautgifter har vært tema. Vi har diskutert langsiktige og kortsiktige grep for å gjøre 

ordningen mer gunstig. 

 
Omfang og økonomi 

Vaktperiodene er mandag til fredag fra kl. 1600 til kl. 0800 etterfølgende dag. I tillegg helger fra kl. 

1600 på fredag til kl. 0800 mandag. I tillegg alle helligdager. 

 

Det finnes et regneark, som er utarbeidet av Staten, for å beregne godtgjørelsen for hver måned. 

Veterinærene sender faktura til landbrukskontoret for hver måned i henhold til dette. 

 

Landbrukskontoret får utbetalt en årlig pott til dette fra Staten. For vaktområde er det kr 835.869 til 

vakttilskudd og kr 35.316 til administrasjonstilskudd, totalt kr 871.185 for 2020. 

 

Utfordring 
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Statens modell for vaktordningen med tilhørende godtgjøring var laget i ei tid der veterinærene drev 

sin virksomhet som enkeltpersonsforetak. De kunne da jobbe vanlige arbeidsdager i tillegg til å ha 

vakt noen dager innimellom. Det var gjerne 3-6 veterinærer som samarbeidet. 

 

Veterinærbransjen har de siste årene utviklet seg til i stor grad å bli etablert som veterinærklinikker. 

Disse er aksjeselskaper og veterinærene er ansatte i disse. Det betyr at arbeidsmiljøloven kommer 

inn i bildet og vaktordningen medregnes i arbeidstiden til den enkelte veterinær.  Med bruk av 

avspasering knyttet til vakter på kveld og helg, mener Dyrlegene på Hadeland AS at ordningen ikke er 

lønnsom nok for dem. De har også et kapasitetsproblem, med for få medarbeidere å fordele vaktene 

på. Dette er årsakene til at de har valgt å si opp avtalen. 

 

Etter mange samtaler med Dyrlegene på Hadeland AS, er det brakt på det rene at dersom vi som 

oppdragsgiver hadde hatt mulighet til å gi større godtgjørelse enn statens satser, ville muligens 

Dyrlegene på Hadeland AS ikke sagt opp avtalen, men de ville antakeligvis fortsatt hatt en 

kapasitetsutfordring. Ekstra godtgjøring er vanskelig å få til innenfor budsjett, uten å gjøre radikale 

omprioriteringer.  

 

Faktum er at tidligere avtale er sagt opp og at vi har inngått ny avtale med ny tilbyder som kan dekke 

¼-vakt. Veterinærer kan ikke beordres inn i en vaktordning. Med den bakgrunnen er det en reell fare 

for at vi står uten resterende vakt. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven), § 3a 
 
Eksisterende planer 
Det ligger ikke inne noen kommunale tilskudd til veterinærvakta i Budsjett og økonomiplanen 2020-
2023. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen relevante kommunale vedtak. 
 
Økonomi 
For vaktområde Hadeland er statstilskuddet kr 835.869 til vakttilskudd og kr 35.316 til 

administrasjonstilskudd, totalt kr 871.185 for 2020. Dette utbetales til veterinærene etter fakturering 

til landbrukskontoret. 

 

Med bakgrunn i anslag fra veterinærene i avtalen må ordningen tilføres et beløp i størrelsesorden kr 

400.000 pr. år for at det i det hele tatt er økonomisk interessant.  

 
Bemanning 
Saken påvirker ikke bemanning i kommunen direkte. Men kan få indirekte virkning hvis det må 
omprioriteres midler på en slik måte at noen må sies opp/gis endrede arbeidsoppgaver i kommunen. 
Er det aktuelt å ansette veterinærer i kommunen har det påvirkning på bemanningen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
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Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Stå delvis uten veterinærvakt fra 1. september 
Slik det ser ut nå, er dette realiteten - såfremt vi ikke finner noen som er villige til å gå inn i ordningen 

innen den tid. Det vil være krise og medføre stort styr både fra dyreholdere av produksjonsdyr, men 

også for smådyr som også omfattes av ordningen. Det vil bli stort trykk på landbrukskontoret, 

rådmann, ordfører og kommunepolitikerne og veterinærene i distriktet. Dyr kan komme til å dø på 

grunn av manglende vakt. Kommunene bryter også dyrehelsepersonelloven med de konsekvenser 

det kan få. Dersom realiteten er at for få veterinærer ønsker å jobbe i nåværende ordning, vil vi stå 

uten veterinærvakt. 

 

Inngå ny vaktavtale etter anbud 

Det har kommet en ny tilbyder og vi har inngått avtale om veterinærvakt med henne. Dette vil dekke 

i størrelsesorden ¼ av vakta.  

 

Prolongere avtalen med Dyrlegene på Hadeland AS med dekning av ekstrakostnader 

Tidligere avtalepartner har uformelt sagt seg villig til å hjelpe kommunene på månedlig basis, men 

under forutsetning av at ekstrakostnader godtgjøres. Dette er midler vi ikke har i eksisterende 

budsjetter. Denne saken kan eventuelt gjøre at dette blir en mulighet. Ordningen er i utgangspunktet 

finansiert gjennom øremerkede midler fra staten og forutsetningen har vært at den skal 

fullfinansieres. Hvis Gran skal gå inn med midler vil det være en prinsipiell endring i finansiering av 

ordningen som rådmannen ser som vanskelig. 

 

Omprioritering av midler i Landbrukskontorets budsjett 

Ikke alle kommunene som samarbeider om landbrukskontoret er rammet av denne utfordringen. 

Økonomiske disposisjoner må ta høyde for denne forskjelligheten. Det er vanskelig å se hvilke deler 

av landbrukskontorets virksomhet som kan nedprioriteres. En omprioritering av midler vil uansett få 

konsekvenser for annen aktivitet. Budsjettet til landbrukskontoret består av 93 % personalkostnader 

og 7 % andre driftskostnader, hvis vi holder prosjekter og dagens betaling for veterinærvakt utenom. 

Det er derfor ikke mulig å omprioritere driftsmidler til dette på landbrukskontoret og samtidig 

opprettholde dagens tjenestetilbud. Skal det omprioriteres midler på landbrukskontoret betyr det at 

det er midler til lønn mm. som må omprioriteres med konsekvens at noen av medarbeiderne må sies 

opp eller omdisponeres til andre oppgaver i kommunen. Følgelig er det da oppgaver vi gjør i dag for 

kommunene som vi enten må slutte med, eller gjøre i langt mindre grad. Det er vanskelig å se hvilke 

oppgaver dette kan være som kan nedprioriteres på varig basis. Alt vesentlig er oppgavene 

lovpålagte på en eller annen måte. 

 

Søke bistand fra tilliggende vaktdistrikter 

Med krav til maksimal responstid på 70 minutter, er det mulig å se for seg at nabodistrikter kan bistå 

i kritiske tilfeller. Vi vet imidlertid noe om at kapasiteten i våre nabokommuner heller ikke er den 

beste. Vi har foreløpig gjort sonderinger mot veterinærvakta Ringerike Hole og gjennom Vestre Toten 
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kommune for å undersøke muligheter i Gjøvik, Land og Toten. Det jobbes også mot Osloregionen der 

Veterinærhøyskolen tar vakta. Det er uaktuelt for dem å utvide sitt område for vakttjenester 

nordover i og med at de er på flyttefot sørover til NMBU på Ås. Vi anser det som lite sannsynlig å få 

til permanente samarbeid i denne sammenhengen, med de vilkår som gjelder for ordningen i dag. 

 

Langsiktig jobbing med ordningen 

Vi jobber også med dette i et litt lengre perspektiv. I samarbeid med interesseorganisasjoner, lokale 

veterinærer, landbruksnæringen og andre vil vi bidra til å reise diskusjonen om den nasjonale 

ordningen, både med tanke på forventninger til kommunene, organisering og økonomisk bærekraft i 

ordningen. 

 

Kommunalt tilskudd til veterinærvaktordningen på Hadeland 

Så langt er det statstilskuddet vi har å bruke på dette. Kommunale midler til ordningen må eventuelt 

bevilges politisk, da dette ikke er gjort tidligere, og derfor er en sak av prinsipiell betydning. Det er 

snakk om kr 400.000 pr. år for å dekke de ekstrakostnadene tidligere avtalepartner beskriver. Et slikt 

tilskudd vil gi styrkede muligheter for å få tilstrekkelig dekking av veterinærvakta. Fordelingsnøkkelen 

for veterinærvakta har vært en 3-deling mellom Jevnaker, Lunner og Gran med tanke på fordeling av 

mindreforbruk eller overforbruk. Med bakgrunn i dyremengder i kommunene foreslår 

landbrukskontoret en eventuell fordeling med 50 % for Gran og 25 % hver på henholdsvis Lunner og 

Jevnaker. Den eksisterende avtalte fordelingsnøkkelen for hele landbrukskontorsamarbeidet er ikke 

så lett å bruke da også Nittedal inngår i den. Det vil komme tilsvarende sak til Lunner og Jevnaker 

kommune for sine andeler, kr 100.000 på hver. For å komme i mål med den totale finansieringa av 

det kommunale tilskuddet må det foreligge vedtak i alle 3 kommuner. 

 

Siste utvikling i saken 

Helt innpå skrivefristen viser det seg at noen av veterinærene på Hadeland vil være villige til å bli 

med i ordningen, men det er ikke gjort noen forpliktende avtaler enda. Dette vil bli fulgt opp i dagene 

framover. 

 

Alternativ 1 til vedtak 

Kommunestyret har ikke mulighet til å prioritere kommunalt tilskudd til veterinærvakta med kr 

200.000 pr år, da det ikke er disponible midler som det er ønskelig å prioritere til dette. Det jobbes 

videre med å få veterinærer inn i vaktordningen så godt det lar seg gjøre. 

 

Alternativ 2 til vedtak 

Kommunestyret i Gran godkjenner omprioritering av kr 200.000 fra landbrukskontorets budsjett til 

tilskudd for å forsterke økonomien i veterinærvaktordningen for vaktdistrikt Hadeland. Bakgrunn er 

kommunens ansvar i henhold til dyrehelsepersonelloven og at vi med dagens statstilskudd ikke får 

tak i nok veterinærer som er villige til å delta i vakta.  

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Relevant informasjon legges ut på hjemmesiden for vaktordningen. 
Ordningen legges ut på ny anbudsrunde som offentlig anskaffelse hvis det vedtas kommunalt 
tilskudd. 
 

 
Dato: 24. august 2020 
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Godkjent av rådmannen 


