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Avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid 

for Træna, Lurøy og Nesna kommuner  

2021-2024 

(Avtalen er vedtatt i Lurøy kommunestyre i sak ……i møte……., 

Nesna kommunestyre i sak …… i møte ……, Træna kommunestyre i sak…… i møte 

……….) 

 

 

 

1. Formål  

 

Formålet med denne avtale er et interkommunalt veterinærsamarbeid for Træna, Lurøy og 

Nesna kommuner. Avtalen skal ivareta kommunenes lovpålagte ansvar, sikre en fungerende 

klinisk veterinærtjeneste på dagtid og en fungerende vaktordning, samt sikre innbyggernes og 

landbruksnæringens interesser på tvers av kommunegrensene, (jfr. lov om veterinærer og 

annet dyrehelsepersonell §3aog KS A-rundskriv nr. 2/2012.) Avtalen gjelder veterinærer med 

individuell vaktavtale.  

 

 

2. Organisering 

 

Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens §20-2, og Nesna kommune fungerer som vertskommune. Vertskommunen 

skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning eller medfører 

forandring i kostnadsrammen. Før vedtak i slike saker treffes skal deltakerkommunene 

involveres.  

Avtalen gjøres gjeldende for 4 år og forlenges automatisk ett år ad gangen til en av 

kommunene krever reforhandlinger.  

 

Det interkommunale veterinærsamarbeidet mottar tilskudd fra staten til veterinærvakt, 

administrasjonstilskudd og stimuleringstilskudd. Kommunene yter tilskudd til veterinærene i 

form av lønnstilskudd og tilskudd til drift av kontoret.  

 

Delegering av myndighet 

For samarbeidskommunene delegerer kommunestyret myndighet til kommunedirektøren som 

videredelegerer myndighet til kommunedirektøren i vertskommunen.  

 

Veterinærene  

Det er pr. 1.1.18 inngått vaktavtale med 3 veterinærer. Veterinærene er ansatt i Nesna 

kommune med en godtgjørelse pr. veterinær. 

 

Veterinærkontor  

Veterinærdistriktet disponerer kontor på Nesna. Veterinærene betaler husleie for bruk utenom 

veterinærvakt.  
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Klage 

Når vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven §28 første ledd, er 

den kommunen som har delegert myndigheten, klageinstans. Administrasjonen i 

vertskommunen er da underinstans etter forvaltningsloven §33andre ledd.  

 

Dialogmøte 

Vertskommunen inviterer de samarbeidende kommuner og veterinærer til dialogmøte minst 

en gang pr.år. Disse dialogmøtene skal være en arena for diskusjon og informasjon om 

tjenesten. Andre interessenter kan inviteres spesielt. 

 

 

3. Økonomi 

 

 

Kommunale tilskudd 

For å sikre tilgang på veterinærtjeneste, jf. lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

§3a, gis et årlig tilskudd fra kommunene i det interkommunale veterinærsamarbeidet til 

lønn/driftstilskudd til veterinærene. Veterinærene har årlige lønnsforhandlinger og 

kommunene må i budsjett ta høyde for kostnadsvekst tilsvarende deflator for kostnader i 

kommunesektoren. De kommunale tilskuddene vil videre variere etter størrelse på tildelt 

stimuleringstilskudd og kommunene må i budsjett ta høyde for det.  

 

Vaktgodtgjørelse  

Vaktgodtgjørelse utbetales av vertskommunen til veterinærene i henhold til vaktturnus og 

innsendte individuelle krav. Vaktgodtgjørelsen tildeles av Landbruksdirektoratet.  

 

Administrasjonstilskudd 

Landbruksdirektoratet tildeler administrasjonstilskudd. Administrasjonstilskuddet skal dekke 

vertskommunens generelle administrasjonskostnader og eventuelle utgifter ifb. med 

administrasjonsansvar for veterinærene.  

 

Stimuleringstilskudd 

Vertskommunen skal søke Fylkesmannen om stimuleringstilskudd etter retningslinjer gitt av 

Landbruksdirektoratet.  Stimuleringstilskudd som ikke er disponert, settes på driftsfond ved 

hvert års regnskapsavslutning. Disse midlene kan benyttes til indeksregulering av det 

kommunale driftstilskuddet til veterinærordningen.  

 

Fordeling av kostnader 

Samarbeidskommunene har ansvar for å yte lønnstilskudd og tilskudd til kontordrift. De 

kommunale tilskuddene skal dekke mellomlegget mellom de eksterne tilskuddene og de 

faktiske kostnadene med veterinærtjenesten. 

Kostnadene med dette fordeles mellom kommunene i veterinærsamarbeidet etter 

fordelingsnøkkel basert på dyretallet/gjødseldyrenheter i den enkelte kommune, slik: 

 

Nesna 63 % 

Lurøy 32 % 

Træna  5 % 

 

Fordelingsnøkkelen tas opp til ny vurdering når en kommune krever det. 
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4. Fullmakter 

 

Vertskommunen: 

Som vertskommune gis Nesna kommune slik fullmakt: 

• Administrere interkommunal veterinærtjeneste i samsvar med denne avtalen og det til 

enhver tid gjeldende reglement. Herunder utføre oppgaver og treffe avgjørelsen i saker 

som ikke er av prinsipiell betydning og som ikke medfører forandringer i den totale 

kostnadsrammen utover deflator. 

•  Tilrettelegge for god informasjon om vakttelefon for alle tre kommuners 

hjemmesider. 

• Inngå individuelle avtaler med veterinærer som skal delta i vaktordningen. 

• Utforme søknad om stimuleringstilskudd og rapport til fylkesmannen på vegne av de 

samarbeidende kommunene.  

• Foreta fordeling av driftstilskudd/lønn og stimuleringstilskudd. 

• Stille lokaler til kontor/laboratorium til disposisjon.  

• Gjennomføre dialogmøter. Møtested kan rullere mellom Lurøy og Nesna eller 

arrangeres som teamsmøte. 

• Utarbeide årsrapport for økonomi og drift og oversikt over antall besøk/dyr som er 

behandlet. Årsrapport og faktura sendes så snart som mulig og innen 31. januar. 

• Rullere avtalen.  Fremme forslag til endring i denne samarbeidsavtale overfor 

kommunestyrene. 

 

 

 

5. Endring/opphør av avtalen  

 

Endringer i avtalen vedtas av kommunestyrene i samtlige kommuner. Dersom kommunene er 

enige om det, kan vertskommunesamarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Den 

enkelte kommune kan med ett års varsel si opp en avtale om vertskommunesamarbeid, jfr. 

Kommunelovens §20-8. Ved vesentlige endringer i eksterne tilskuddsordninger skal avtalen 

reforhandles.  

Vertskommunen er ansvarlig for saksutredningen ved endringer av denne avtalen. 

 

 

 

Sted/dato   Sted /dato   Sted/dato 

 

…………………….  ……………………… ……………………… 

 

Træna kommune   Lurøy kommune  Nesna kommune 

 

…………………….  ………………………. ………………………. 


