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1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–

2017) for Nærings- og fiskeridepartementet og meddeler med dette Stortingets bud-

sjettvedtak og departementets styringssignaler for Veterinærinstituttet i 2017. 

 

Tildelingsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for Veterinærinstituttet i 

2017. Brevet gir også enkelte faglige føringer og spesifiserer konkrete oppdrag med le-

veranse i 2017, men gir ikke en uttømmende oversikt over instituttets oppgaver.  

 

Departementet tar forbehold om at instituttet innenfor gjeldende budsjettrammer kan 

bli pålagt enkelte oppgaver i tillegg til de som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller 

skal det sendes tillegg til tildelingsbrev.  
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2. REGJERINGENS LANGSIKTIGE MÅL OG STRATEGIER 

Regjeringen ønsker en forutsigbar vekst i fiskeri- og havbruksnæringene. Dette krever 

ny viten og ny teknologi som både bidrar til god konkurransekraft og til å løse miljø- og 

bærekraftsutfordringer. I Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning 2015-2024 vektlegges behovet for en langsiktig kunnskapssatsing som skal 

bidra til rent hav og sunn og trygg sjømat. I Masterplan for marin forskning (2015) kon-

kretiseres det marine kunnskapsbehovet ytterligere. Masterplanen legger opp til en 

bredere og dypere kunnskapsinnhenting. Dypere i form av økt kunnskap til grunn for 

fiskeri- og havbruksvirksomhet, og bredere i form av bedre kunnskapsgrunnlag for nye 

marine næringer. Økt utnyttelse av eksisterende og nye ressurser er tema i regje-

ringens Bioøkonomistrategi (2016). Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig 

bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett utgjør et viktig grunnlag for Veterinærin-

stituttets arbeid både på kort og lang sikt. Regjeringen har varslet at det i løpet av våren 

2017 skal legges frem en havstrategi, samt en melding til Stortinget om havet i utenriks- 

og utviklingspolitikken. Dette er dokumenter som kan  være relevante for Veterinærin-

stituttets arbeid.   

 

3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2017 

3.1 Mål 

 

Hovedmål 

Veterinærinstituttet skal gjennom forskning, diagnostikk, overvåking, 

risikovurdering og rådgiving bidra til god beredskap, fiskehelse, mattrygghet og en 

bærekraftig forvaltning av havbruk og villfiskbestander. 

 

 

Delmål 

1. Bidra med rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og re-

feransefunksjoner 

2. Videreføre forskningen innen instituttets kjerneområder  

3. Støtte opp under departementets og Mattilsynets internasjonale arbeid, inkludert 

bistandsarbeid 

 

Bidra med rådgiving, diagnostikk, epidemiologiske analyser, overvåking og re-

feransefunksjoner 

Veterinærinstituttet skal gi vitenskapelig baserte råd om forebygging og bekjempelse 

av alvorlige smittsomme sykdommer og tapsbringende tilstander hos fisk. Dette inklu-

derer sykdommer hos oppdrettsfisk som kan ha negativ påvirkning på villfisk. Institut-

tet skal også ha tilfredsstillende beredskap for rask diagnostikk og sikre rask varsling 

om mattrygghetsfarer og tapsbringende sykdommer hos fisk, herunder nyoppdagede 

sykdomstilstander og oversikt over tilfeller av dødelighet der årsaken ikke er kjent. In-

stituttet skal også bidra med data og kompetanse til risikovurderinger som skal utføres 

av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.   
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Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ha nasjonale referanselaboratoriefunksjo-

ner på en rekke veterinærområder. Som stor lakseprodusent har Norge et særlig an-

svar for fiskesykdommer. Veterinærinstituttet skal videreføre sitt arbeid som nasjonalt 

referanselaboratorium for sykdommer hos fisk, skjell og skalldyr. 

 

Videreføre forskningen innen instituttets kjerneområder  

Forskningen ved instituttet skal bidra til å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for  

instituttets råd. Det er et mål at Veterinærinstituttet sin forskning har høy vitenskapelig 

kvalitet. Instituttet skal utvikle sin kompetanse innen helseøkonomi for bedre å kunne 

dokumentere verdien av forebyggende tiltak opp mot konsekvenser av sykdomsut-

brudd, og videreutvikle kunnskap om helsemessige risikoforhold rundt lokalisering, 

drift og legemiddelbruk i oppdrettsnæringen.  

 

Støtte opp under departementets og Mattilsynets internasjonale arbeid, inklu-

dert bistandsarbeid 

Veterinærinstituttet skal fortsette å utvikle sitt internasjonale nettverk. Veterinærinsti-

tuttet er internasjonalt referanselaboratorium utpekt av Verdens dyrehelseorganisasjon 

(OIE) for fiskesykdommene Gyrodactylus salaris, ILA og SAV (som forårsaker PD). Vi-

dere er Veterinærinstituttet vertskap for OIE Center for Epidemiology and Risk Assess-

ment for Aquatic Animal Diseases (ERAAAD). Instituttet skal også delta som en del av 

norsk fiskeri- og akvakulturbistand etter nærmere avtale med Norad og NFD.  

 

Styringsparametere og rapporteringskrav følger i vedlegg 1.  

 

3.2 Prioriteringer 2017 

Tilskuddet skal dekke oppgaver innen forvaltningsstøtte (forskning, beredskap, dia-

gnostikk, rådgiving og kartlegging av risikofaktorer) vedrørende helse hos fisk og 

andre akvatiske dyr, og enkelte områder innenfor sjømattrygghet. Veterinærinstituttet 

skal fortsette å følge opp regjeringens langsiktige mål og strategier for fiskeri- og hav-

brukspolitikken innenfor dette området. I 2017 skal instituttet prioritere kunnskapsut-

vikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. 

St. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretopp-

drett. 

 

I følge havbruksmeldingen skal vekst være forutsigbar og miljømessig bærekraftig, og 

havbruksnæringen skal være bedre tilpasset miljøet enn den er i dag. Veterinærinstitut-

tet skal bidra med sin kunnskap knyttet til fiskehelse og introduksjon og spredning av 

sykdommer. I 2017 vil dette blant annet omfatte å videreutvikle det faglige grunnlaget 

for det nye produksjonsreguleringssystemet for lakse- og ørretoppdrett, i samarbeid 

med øvrige involverte institusjoner. I tillegg skal Veterinærinstituttet videreføre arbei-

det knyttet til resistens mot midler for bekjempelse av lakselus. Veterinærinstituttet 

skal gjennom sin virksomhet bidra til at regjeringen kan fatte beslutninger om kapasite-

ten i norsk lakseoppdrett kan vokse eller ikke på et så godt faglig grunnlag som mulig.  

 

Det foreslås bevilget 56,63 mill. kroner til Veterinærinstituttet i 2017. 
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4. FØRINGER OG OPPDRAG I 2017  

Departementet ønsker i 2017 å gjennomgå mål og indikatorer for vårt tilskudd til Veteri-

nærinstituttet. Veterinærinstituttet bes om å sette av ressurser til dette arbeidet.  

 

5. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Den årlige styringsdialogen mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Veterinærin-

stituttet består av følgende faste møter og hoveddokumenter: 

 

 Departementets tildelingsbrev 

 Styringsmøter 

 Virksomhetens årsrapport 

 Budsjettinnspill 

 Departementets referater fra møter med virksomheten 

 

I tillegg vil departementet invitere til et årlig fagmøte i løpet av våren der forvaltningen 

og bruken av det blå tilskuddet vil være tema for møtet. Eventuelt behov for et lignende 

møte på høsten vil vurderes på bakgrunn av erfaringen med det første møtet.   

 

Veterinærinstituttet plikter å informere departementet umiddelbart ved vesentlige av-

vik. Med vesentlige avvik menes alvorlige forhold eller hendelser som hindrer etaten i å 

nå sine mål, indikasjoner på at forbruk/inntekter vil avvike vesentlig fra tildelte bud-

sjettrammer, og brudd på sentrale lover og regler. Virksomheten skal orientere departe-

mentet umiddelbart om saker med mulig mediemessig eller politisk interesse. 

    

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2017 

6.1 Budsjettvedtak 

For Veterinærinstituttet er det fattet budsjettvedtak for 2017 

(i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

928 50 Tilskudd til Veterinærinstituttet 56 630  

 

Veterinærinstituttet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 slik at målene for 

tildelingen fra Nærings- og fiskeridepartementet kan nås innenfor de bevilgningsram-

mer som er gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestem-

melser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.). 

 

Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan 

overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er 

gitt eksplisitt fullmakt om noe annet, jf. punkt 6.2 under.  

  

6.2 Tildeling  

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i 

dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitel 928, post 50 bli stilt til disposisjon 

for Veterinærinstituttet. 
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Med hilsen 

 

Arne Benjaminsen (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

    

 Stine Hammer   

 avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 

Kopi:  

Riksrevisjonen 

Landbruks- og matdepartementet  

  



Tildelingsbrev 2017 – Veterenærinstituttet  

6 

 

VEDLEGG 1: STYRINGSPARAMETERE OG RAPPORTERINGSKRAV 

Departementet ber om at det utarbeides en oversikt over bruken av midlene over kapit-

tel 928, post 50 som oversendes Nærings- og fiskeridepartementet på samme tidspunkt 

som årsrapporten oversendes. Oversikten vil være et av temaene på det årlige fagmøtet 

som er varslet avholdt i løpet av våren.   

 

Nedenfor følger tidspunkt og datoer for fastsatte møter, frister og krav til leveranser i 

2017. Departementet tar forbehold om at det kan komme endringer gjennom året. 

 

 

Dato Aktivitet  

15. mars Årsrapport 2016 

15. mars  Oversikt over bruken av midlene 

over kapittel 928, post 50  

15. mars  Budsjettforslag 2018  

April Fagmøte 

1.  nov Evt. innspill til store satsinger 

2019 

31. desember Tildelingsbrev for 2018 
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