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INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID FOR TRÆNA, LURØY OG 

NESNA KOMMUNER - REVIDERING AVTALE  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for kommunene Træna, Lurøy og 

Nesna kommuner vedtas. Avtalen gjelder for 4 år med mulighet for forlengelse 1 år ad gangen 

og trer i kraft fra vedtak i alle kommunestyrene høsten 2020/ våren 2021. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Træna, Lurøy og Nesna kommuner etablerte i 1997 et felles veterinærdistrikt med en felles 

veterinærvakt. Avtalen ble rullert i 2004 i forbindelse med utvidelse fra 2 til 3 veterinærer. 

Distriktsveterinæren gikk inn i et nytt Mattilsyn og for å sikre ei tredelt vaktordning ble det 

ansatt en ny kommuneveterinær. I 2008 overtok også kommunene ansvaret for klinisk 

veterinærvakt fra Staten.  

 

Fakta: 

Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sikre en fungerende klinisk veterinærtjeneste på 

dagtid og en fungerende vaktordning, jf. lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

(dyrehelsepersonelloven). 

 

Med bakgrunn i kostnadene for å opprettholde en fungerende veterinærtjeneste har Træna 

kommune inngått avtale med Lurøy og Nesna. I løpet av tiden har kommunene hatt flere 

avtaler, den første avtalen mellom kommunene la kommunelovens § 27 til grunn og opprettet 

et eget styre. I 2016 ble det opprettet et administrativt vertskommunesamarbeid som la § 28 i 

kommuneloven til grunn for samarbeidet. Avtalen er nå gjennomgått i forhold til den nye 

kommuneloven og legger til grunn § 20-2, Administrativt vertskommunesamarbeid.   

Det er Nesna kommune som er vertskommune for dette samarbeidet – jfr. den nye avtales pkt 

2. 

 

Fordelingsnøkkel: 

Da felles veterinæravtale i kommunene ble opprettet, ble fordeling av kostnader gjort ut fra en 

fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen tok utgangspunkt i antall gjødseldyrenheter (GDE) i 

hver kommune og ble fastsatt til Nesna 61%, Lurøy 32% og Træna 7 %. Den største 

endringen er for Træna sin del, de har mistet sin kvitsaubesetning. Træna kommune har derfor 

signalisert at de ønsker å gå ned til 5%. Det foreslås at ny fordelingsnøkkel blir Nesna 63%, 

Lurøy 32 % og Træna 5%. 

 

Antallsoversikt: 
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Pr. 31.07.05 Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige  

storfe 
Søyer Gammel 

norsk sau 
Avls 
purker 

Slaktegris Verpe 
høner 

Træna     163     

Lurøy 1 207 31 468 2077 123 6 62 2 

Nesna 66 497 118 1122 1571 210 119 645 2062 

 

Pr.  
31.07.15 

Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige  
storfe 

Søyer Avlspurker Slaktegris Verpe 
høner 

Træna     266    

Lurøy  166 31 464 2561 46 475 32 

Nesna 34 309 122 762 2545 179 1681 7627 

 

Pr. 
1.3.2019 

Hester Melkekyr Ammekyr Øvrige 
storfe 

Søyer Avlspurker Slaktegris  Verpe 
høner 

Træna     28    

Lurøy 4 178 49 385 2674 41 400  

Nesna  23 206 162 705 3150 177 1296 7560 

 

Økonomi: 

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester består av flere ordninger. Tilskuddene utbetales fra 

Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet.  

 

Tilskuddene består av: 

 

Administrasjonstilskudd: Skal dekke kommunens kostnader knyttet til administrasjon av 

vaktordningen og ble innført da kommunene overtok ansvaret for tilgang til veterinærtjenester 

i 2008. 

 

Vakttilskudd: Skal sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell ved å bidra 

til å finansiere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Det vil si veterinærvakter 

mellom 16:00-08.00 på hverdager samt lørdager, søndager og helligdager.  

 

Stimuleringstilskudd: Skal benyttes til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på 

veterinærtjeneste på dagtid. Det planlegges å søke om ekstra stimuleringstilskudd til reise for 

å kunne yte ekstra service for smådyr i distriktet.  

 

Reisetilskudd: Veterinærene får reisetilskudd for å dekke reisekostnadene ved behandling av 

stordyr men ikke til smådyr.  

Kommunale tilskudd til drift av veterinærtjeneste: Skal dekke mellomlegget mellom de 

eksterne tilskuddene og de faktiske kostnadene med veterinærtjenesten og bidra til å gjøre det 

attraktivt å være ansatt som veterinær i vårt distrikt. 

 

Oversikt over tildeling av tilskudd de siste årene: 

 

År Adm.tilskudd Vakttilskudd/sesong  Stimuleringstilskudd  Kommunal andel  

2015 36065 796.304 270.000 323.492 

2016 35066 754.027/42.277 270.000 358.053 

2017 34041 773.376/44.472 270.000 340.727 

2018 33869 791.942/46.669 290.000 647.355 

2019 34782 814.534/47.998 600.000 274.265 

2020 35316 835869/49258 590.000  
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I 2018 ble det gjennomført lønnsforhandlinger for første gang på flere år og siden det var et 

etterslep på lønnsforhandlingene ble kostnaden dette året høy. 

 

Vurdering: 

Avtalen skulle vært rullert i slutten av 2019/ begynnelsen av 2020, men ble utsatt pga. corona. 

Vi ser at 4 år er kort tid, det er forholdsvis forutsigbart og det foreslås derfor at avtalen for 

ettertiden forlenges med 1 år ad gangen og rulleres når en av  kommunene ønsker 

reforhandling. Ny fordelingsnøkkel foreslås slik: Nesna 63%, Lurøy 32 % og Træna 5%.  

 

Lurøy, Træna og Nesna har en utfordrende geografi, ikke minst med hensyn til tilgang på 

offentlig transport/reisemessige forhold. Kommunene er ansvarlig for å sikre tilfredsstillende 

tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og med et samarbeid på tvers av 

kommunegrensene oppnås ei god vaktordning og sikring av stabil veterinærdekning framover.  

Vårt veterinærdistrikt har vært svært heldig med å ha stabil veterinærdekning i snart 20 år. I 

flere distrikt i Nordland ser en at det ikke er tilfelle. Det er viktig å opprettholde gode og godt 

innarbeidede tilbud innen veterinærtjenesten.  

 

Det foreslås derfor at framlagte forslag til avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for 

kommunene Træna, Lurøy og Nesna kommuner vedtas. Forslag til avtale er gjennomgått i 

felleskap av administrasjonene i kommunene. Det gjøres oppmerksom på at avtalen må vedtas 

i alle kommuner for å tre i kraft. 

 

Vedlegg: 

 Forslag til ny avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Træna, Lurøy og 

Nesna 2021- 2024. 

 Avtale fra 2016 

 

 

Træna 05.11.2020  

 

Torild Fogelberg Hansen     Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


