
Forslag til  
Avtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, 
Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen. 
 
1. Formål 
 
Kommunene har ansvar for å sikre tilgang på veterinærtjenester og administrere klinisk 
vaktordning, jf. lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) § 3 
a). Det vises også til KS A-rundskriv nr. 2/2012. 
 
Denne samarbeidsavtalen skal ivareta kommunenes lovpålagte ansvar, sikre en fungerende 
klinisk veterinærtjeneste på dagtid og en fungerende vaktordning, samt sikre innbyggernes og 
landbruksnæringenes interesser på tvers av kommunegrensene. 
 
2. Organisering 
 
Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 28 b, og Salangen kommune funger som administrativ vertskommune.  
Rådmenn/administrasjonssjefene i samarbeidskommunene utgjør styringsgruppe for 
veterinærsamarbeidet. 
 
Vertskommunen kan og skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet 
fra samarbeidskommunene i saker som ikke medfører forandring i den eksisterende kostnads- 
ramme ved inngåelse av denne avtale.  Vedtak som treffes i vertskommunen kommuniseres til 
deltakerkommunene fortløpende. 
 
Det tillegges vertskommunen å inngå individuelle avtaler med den enkelte veterinær om 
deltakelse i ordningen. Vertskommunen treffer også vedtak om utestenging.  
Prosedyren legger til grunn at vedtak om deltakelse/utestenging er enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. 
 
I følge prosedyre for inngåelse av individuell avtale etableres det klageorgan etter 
kommuneloven § 28-1 g) der klage på vedtak om deltakelse/utestenging behandles. 
Klageorgan er styringsgruppa. Vertskommunen er underinstans ved klage. 
 
I forhold til krav som veterinærene i medhold av inngått avtale måtte fremme mot 
vertskommunen, er kommunene solidarisk ansvarlige. 
 
De samarbeidende kommunene inviteres til dialogmøte minst en gang pr år. Disse 
dialogmøtene skal være en arena for diskusjon og informasjon om tjenesten. De 
samarbeidende kommunene møter med representant for kommunens avdeling for landbruk, 
administrasjonssjef /rådmann eller annen som bemyndiges. I tillegg kan veterinærer 
m/vaktavtale samt representanter fra næringer, brukergrupper eller det offentlige inviteres. 
 
3. Økonomi 
 
Kommunalt driftstilskudd 
 



For å sikre tilgang på veterinærtjeneste, jf. lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 
3a, tilstås et årlig driftstilskudd fra kommunene i det interkommunale veterinærsamarbeidet.  
 
Det totale driftstilskuddet er ved etablering av ordningen på totalt kr 450.000 pr år. 
Størrelsen på driftstilskuddet ligger fast i 3 år. Endring av driftstilskuddet kan deretter skje 
etter at saken er drøftet i styringsgruppa og deretter vedtatt i kommunestyrene i samtlige 
kommuner. 
Fordeling av driftstilskuddet skjer i henhold til de til enhver tid vedtatte retningslinjer. 
 
Vaktgodtgjørelse 
 
Vaktgodtgjørelse utbetales av vertskommunen. Kostnadene dekkes av staten. 
 
Stimuleringstilskudd 
 
Vertskommunen søker Fylkesmannen om stimuleringstilskudd etter retningslinjer gitt av SLF 
og foretar fordeling av disse ihht vedtatte retningslinjer. 
 
Stimuleringstilskudd som ikke er fordelt, settes på driftsfond ved hvert års 
regnskapsavslutning. 
 
Administrasjonstilskudd 
 
Tildelt administrasjonstilskudd fra fylkesmannen overføres direkte til vertskommunen.  
Administrasjonstilskuddet skal dekke vertskommunens generelle administrasjonskostnader. 
 
Fordeling av kostnader. 
 
Følgende kostnader skal fordeles mellom kommunene i veterinærsamarbeidet: 

• Driftstilskudd     kr. 450.000 
• Vertskommunens kostnader til oppsatt  

pensjon, dialogmøter, vakttelefon, 
annonsering etc, beregnet til    kr.   50.000 
 

          Totalt      kr. 500.000 
 
 
Kostnadene fordeles mellom kommunene etter følgende modell: 
 50 % fordeles likt. 
 50 % i forhold til antall Gjødseldyrenheter (GDE) i den enkelte kommune pr. 01 01 i 
 vaktåret. 
 
4. Fullmakter 
 
Styringsgruppa: 
Styringsgruppa gis slik fullmakt: 

• Avgjøre klager iht. denne avtale, jf. pkt. 2, 3. avsnitt 
• Foreta endringer i gjeldende Retningslinjer for det interkommunale 

veterinærsamarbeidet 



• Fremme forslag til endringer i denne samarbeidsavtale overfor komunestyrene. 
• Godkjenne søknad om stimuleringstilskudd før oversending til fylkesmannen. 
• Godkjenne rapport om bruk av stimuleringsmidler. 

 
Vertskommunen: 
Som vertskommune gis Salangen kommune slik fullmakt: 

• Administrere interkommunal veterinærtjeneste i samsvar med denne avtalen og 
det til enhver tid gjeldende Reglement.  Herunder å utføre oppgaver og treffe 
avgjørelsen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som ikke medfører 
forandringer i den totale kostnadsrammen ved dato for inngåelse av denne 
avtalen. 

• Kommunisere vedtak som treffes av vertskommunen fortløpende til 
samarbeidskommunene. 

•  Stå som eier og være ansvarlig for felles vakt-telefon. Foreta nødvendig 
kunngjøring av denne på kommunenes hjemmesider og hvor det ellers vurderes 
som nødvendig. 

• Inngå individuelle avtaler med veterinærer som skal delta i vaktordningen.  
• Foreta suspensjon, oppsigelse og heving av inngåtte avtaler. 
• Utforme søknad om stimuleringstilskudd og rapport til fylkesmannen på vegne 

av de samarbeidende kommunene. 
• Foreta fordeling av driftstilskudd og stimuleringstilskudd i hht til gjeldende 

reglement. 
• Gjennomføre dialogmøter 

 
5. Endring/opphør av avtalen 
 
Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av kommunestyrene i 
samtlige kommuner. Eventuelle ønsker om å tre ut av denne interkommunale avtalen må 
behandles i samsvar med § 28-1 j) i kommuneloven. 
Vertskommunen er ansvarlig for saksutredningen ved alle endringer av denne avtalen. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                           ……………………  
Sted           Dato  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ..                  ……………………………….. 

Sign       Sign 
 



 
 
…………………………………   ………………………………… 
 Sign       Sign 
 
 
 
………………………………..   ………………………………… 
 Sign       Sign 
 
 
 
 
    


