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DEL I | Leders beretning

Overordnet vurdering
Veterinærinstituttet har i 2015 hatt omfattende
virksomhet innen forskning og innovasjon, kunnskapsstøtte til myndighetene og næringsstøtte,
og med å utvikle egen organisasjon i henhold til
ny strategiplan. Den faglige aktiviteten har vært
gjennomført i henhold til styringssignalene gitt
i tildelingsbrev fra LMD, NFD og NFR.
Veterinærinstituttet er en del av matforvaltningen.
Instituttet har både selvstendige beredskapsopp
gaver og samhandler med andre viktige samfunns
aktører som Mattilsynet, Folkehelsa, Havforsknings
instituttet og NIFES. Det er viktig for den nasjonale
beredskapen at samhandlingen mellom institusjonene fungerer godt både i det daglige arbeidet og i krisesituasjoner. Veterinærinstituttets
beredskapsrolle består av flere funksjoner og oppgaver. De viktigste er å drive overvåke helsesituasjonen hos fisk og landdyr, drive kunnskapsutvikling, ta i bruk ny teknologi, utvikle og implementere nye diagnostiske tester, opprettholde laboratoriekapasitet og kompetanse, drive smittesporing, gjennomføre risikovurderinger, gi råd til myndigheter og næringer samt å drive
målrettet risikokommunikasjon.

Viktigste prioriteringer
Veterinærinstituttets verdier faglig ambisiøs, fremtidsrettet og samspillende er viktig for å møte
morgendagens krav til nasjonal beredskap mot helsetrusler. Vår visjon er å være beredskaps- og
kunnskapsnavet for én helse. Vi bruker begrepet «en helse» om den tverrfaglige innsatsen som
legges ned lokalt, nasjonalt og globalt for å oppnå optimal helse for mennesker, dyr og miljø.
Arbeidet med å modernisere og effektivisere beredskapen er startet opp, og det er lagt ned et
omfattende arbeid med helseovervåkning hos fisk og landdyr. Hos fisk har fokus vært rettet mot
sykdommene PD, ILA, AGD og lakselus, som alle skaper store utfordringer for oppdrettsnæringa.
I 2015 startet man også overvåking av forekomst av «virus Y» hos oppdrettsfisk. Smittevern er et
spesielt prioritert område innen akvakultur. Et viktig formål med beredskapen er å være i stand
til å oppdage nye sykdommer og helsetrusler. Flere alvorlige sykdommer ble påvist for første
gang i Norge i 2015. Dette gjelder atypisk kugalskap hos storfe, flaggermusrabies hos vannflaggermus og skabbmidd hos alpakka, lama og geit. Kombinasjonen av Veterinærinstituttets erfaringsbaserte og forskningsbaserte kompetanse gjorde oss i stand til å oppdage og avklare disse til
fellene raskt. Veterinærinstituttet har sannsynliggjort at ondartet fotråte hos sau og skabbmidd
hos alpakka ble introdusert til Norge gjennom import av henholdsvis småfe og alpakka.
Antibiotikaresistens er et høgt prioritert område. Vår virksomhet omfatter i første rekke MRSA
hos gris og andre produksjonsdyr, samt arbeid med å få klarhet i resistensforhold i norsk fjørfeproduksjon. Vår høge kompetanse innen diagnostikk, risikovurdering og rådgivning er vesentlig
for å opprettholde en omfattende beredskap mot helsetrusler. Diagnostikk på ikke-meldepliktige
sykdommer hos landdyr og fisk har vært på noenlunde samme nivå i 2015 som tidligere år.
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Gjennom omfattende forskningsvirksomhet har vi fortsatt å utvikle vår kompetanse, og ved
økende innovasjonsvirksomhet bidrar vi til styrket verdiskaping i samfunnet. Veterinærinstituttet
har vektlagt å heve kvaliteten på forskningen framfor å øke publikasjonsporteføljen. Det er søkt
om forskningsmidler for 160 millioner kroner, og vi har fått tildelt i underkant av 50 millioner.
Det er god uttelling. Tilgangen på forskningsmidler er høgest innen havbruk. Det er spesielt
gledelig at flere av våre søknader har fått toppkarakter ved evalueringer. Arbeidet med å etablere forskergrupper er kommet godt i gang. Dette er viktig for å styrke forskningsvirksomheten
og gjøre fagmiljøene minst mulig sårbare for endringer i rammebetingelsene.
Kommunikasjon er løftet opp konkret og strategisk i 2015. Målet er å øke synliggjøringen av
Veterinærinstituttet gjennom forskning, beredskap og kunnskapsstøtte og å bringe fagkunnskap
inn i samfunnsdebatten. Unik kunnskap om helsetrusler for dyr, fisk og mulig smitte mellom dyr
og mennesker utgjør et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør for myndigheter,
næring og allmennheten. Det er lagt stor vekt på å profilere instituttet i media, og instituttets
samfunnsrelevans og kompetanse ble framhevet under forsknings-dagene i høst. Det er startet
opp et utviklingsprosjekt for ny web som vil profilere oss på en bedre måte enn i dag. Sammen
med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har vi testet vår formidlingsfunksjon ved beredskaps
situasjoner.
Arbeidet med det nye Veterinærinstituttet på Ås har pågått som planlagt i 2015. Samarbeidet
med Statsbygg, myndighetene og NMBU har fungert godt. Brukerinvolveringen har vært omfattende, noe som bidrar til at prosjektet er godt forankret i organisasjonen. Administrerende
direktør og styret følger prosjektet tett. Prosjektet vil gi et kompetanseløft, ikke minst innen
smittevern i blå og grønn sektor. Det vil på denne måten styrke norsk bioøkonomi. Prosjektet har
vært en viktig faktor for utvikling av samarbeidet mellom Veterinærinstituttet og de andre
landbruksinstituttene og universitetet på Ås også i 2015. Dette samarbeidet vil bli et løft både
for grønn og blå sektor.
De regionale enhetenes rolle og utvikling er viktig for Veterinærinstituttet. Arbeidet med
å videreutvikle enhetene til sentrale regionale aktører har fortsatt i 2015. Myndighetene har
besluttet at virksomheten i Tromsø skal fortsette som tidligere i grønn sektor, og at vi i sam
arbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal utarbeide en modell for tilstedeværelse
på Holt. Videre er styrking av samarbeidet mellom Veterinærinstituttet og andre kunnskaps
miljøer i Bergen gitt prioritet. Det er undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med
Universitet i Bergen, og vi er blitt medlem av The Norwegian Seafood Innovation Cluster.
Arbeidet med å avklare en mulig flytting fra Bontellabo til Marinholmen er godt i gang.
Veterinærinstituttet bør spesielt benytte den regionale lokaliseringen til å styrke kunnskaps
produksjon og næringsstøtte innen fiskehelse og bioproduksjon i blå sektor i årene som kommer.
Internasjonalt samarbeid er vesentlig for vår kompetanseutvikling. I 2015 har det blitt etablert
samarbeid med en rekke internasjonale institusjoner. Det gjelder i land som Portugal, Brasil,
Korea og Mongolia. Det arbeides kontinuerlig med å skaffe midler til forskning via EU-systemet.
Veterinærinstituttet har i 2015 utarbeidet en ny strategiplan for perioden 2016-2020.
Strategien legger opp til at Veterinærinstituttet skal være en sentral samfunnsaktør de neste
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fem årene. Det betyr igjen at vi må tilpasse organisasjonen til de endringer som skjer i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Vi må gripe de mulighetene som finnes i et samfunn preget av
internasjonalisering og økt konkurranse. Vi må samarbeide med fagmiljøer som styrker vår
kompetanse, og som oppnår gevinst av vårt samarbeid. Et vellykket samarbeid skjer gjennom
faglig utveksling, kritisk dialog og tillitsbasert kommunikasjon. Vi er i gang med å utvikle og
styrke virksomhetsstyringen og omstille og omstrukturere organisasjonen slik at den kan møte
framtidige utfordringer.

Sentrale forhold, interne og eksterne, for oppnådde resultater
Høg kompetanse i egen organisasjon er fundamentet for å oppnå gode resultater. Ut over dette
er det viktig å samarbeide med fagmiljø som har kompetanse som vi mangler og som er nødvendig for å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte. Det er helt avgjørende med tilfredsstillende økonomiske rammebevilgninger fra departementene, forskningsråd og oppdragsgivere
for å kunne opprettholde beredskapen på dagens nivå. Samlet sett fikk vi en liten økning i kunnskapsstøttetildelingen fra våre to departementer i 2015. Økt portefølje innen forskning og
oppdrag er nødvendig om kunnskapsstøttemidlene reduseres. Vi må hele tiden følge med i hva
markedet trenger og tilpasse oss kundenes behov for å få oppdrag. En god forståelse av næringsvirksomheten er viktig både innen landbasert matproduksjon og sjømatnæringa om vi skal klare
å tilby de tjenester næringsaktørene trenger. Vi må skaffe oss god markedsforståelse og være
tilpasningsdyktige. Interne justeringer i vår struktur og drift er nødvendig for å kunne løse de
oppgaver som samfunnet krever av oss på en kostnadseffektiv måte. På sikt innebærer det å ta
i bruk teknologi og arbeidsprosesser som gjør oss konkurransedyktige. Tilgang på midler via de
nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammene er kritisk for vår virksomhet. Denne aktiviteten
gir oss viktig kompetanse, og vil være avgjørende for å opprettholde den nasjonale beredskapen
mot helsetrusler.

Oslo 2. mars 2016

Anne Karin Hamre						Gudmund Holstad
Styreleder							Administrerende direktør
Veterinærinstituttet						Veterinærinstituttet
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Navn og departementstilhørighet
Veterinærinstituttet er en offentlig institusjon. Eierskapet er lagt til Landbruks- og matdepartementet. Instituttet utfører også oppgaver for Nærings- og fiskeridepartementet. Veterinær
instituttet mottar grunnfinansiering av de to nevnte departementene og Norges forskningsråd.

Myndighet og ansvarsområde
Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets
virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene diagnostikk, forskning, innovasjon, overvåking,
risikovurdering, rådgiving og formidling.

Overordnede mål
Vi skal arbeide for god fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, humanhelse og bærekraftig
bioproduksjon. Dette oppnås gjennom en framtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende
organisasjon som leverer diagnostikk, forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering,
rådgiving og kommunikasjon.

Ledelse

Ledelsen
pr 31.12.2015:
Gudmund Holstad
Administrerende direktør

Arne Flåøyen

Jorun Jarp

Jens Børsum

Avdelingsdirektør diagnostikk

Avdelingsdirektør
helseovervåkning

Fungerende avdelingsdirektør
administrasjon

Antall ansatte og årsverk:
332 medarbeidere
282 årsverk
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Janneche Utne Skåre

Asle Haukaas

Forskningsdirektør

Kommunikasjonsdirektør
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Tromsø
Harstad

Lokalisering
Hovedkontor i Oslo og regionale laboratorier i
• Sandnes
• Bergen
• Trondheim
• Harstad

Trondheim

Instituttet har også tre medarbeidere i Tromsø
under seksjon for patologi

Bergen
Oslo
Sandnes

ORGANISASJONSKART

Veterinærinstituttets seksjoner er samlet i avdelingene Helse
overvåking og Diagnostikk, videre er administrasjon også en egen
avdeling. Kommunikasjonsenheten, kvalitetssjef og forskningsstaben
er underlagt administrerende direktør som stabsfunksjoner
Årsrapport 2015 – Veterinærinstituttet
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Nøkkeltall fra årsregnskap 2012–2015
År

2012

Antall årsverk

2013

2014

2015

331

332

272

282

Samlet tildeling
(LMD+NFD+NFR); NOK

152 150 000

153 483 000

159 122 000

161 141 000

Andre inntekter

220 814 000

199 932 000

163 728 000

190 029 000

Driftskostnader; NOK

369 488 000

351 886 000

341 310 000

342 153 000

Lønnsandel av driftskostnader

0,59

0,64

0,71

0,61

Lønnskostnad pr årsverk; NOK

654 520

681 581

886 268

744 344

For 2015 viser Veterinærinstituttets resultatregnskap et positivt resultat på kr 9 494 000.
Inntektene var på totalt kr 351 170 000 og totale kostnader var på kr 341 676 000.
Bevilgningene fra hhv LM,NFD og NFR utgjorde hhv 26, 14 og 6 % av omsetningen.
Av eksterne inntekter utgjorde forskningsprosjekter kr 54 000 000 (15 %) og oppdrag
kr 104 840 000 (31 %) av omsetningen. For øvrig henvises det til del VI

Sykefravær, likestilling og mangfold
Sykefraværsstatistikk fra 2012 til 2015
2012
korttid

2012
langtid

2012
totalt

2013
korttid

2013
langtid

2013
totalt

2014
korttid

2014
langtid

2014
totalt

2015
korttid

2015
langtid

2015
totalt

1,97 %

3,05 %

5,02 %

1,80 %

3,01 %

4,81 %

1,59 %

2,83 %

4,42 %

1,78 %

2,67 %

4,44 %

Sykefraværet ved Veterinærinstituttet i perioden 2012-2015 fordelt på kort- og langtids fravær
Sykefraværet gikk ned i perioden fra 5,0 % i 2012 til 4,8% i 2013 og til 4,4 % både i 2014 og 2015.
Instituttet skiller ikke mellom legemeldt og egenmeldt sykefravær.
Veterinærinstituttet er en IA-bedrift og arbeider etter avtalens intensjoner og mål. Vi har hatt
godt med kvalifiserte søkere på alle utlyste stillinger.
Veterinærinstituttet har en rekrutteringspolitikk som bidrar til å fremme mangfold og inkludering
av personer med ulik etnisk bakgrunn. Instituttet har medarbeidere fra 37 land. Vi har hatt godt
kvalifiserte søkere på alle utlyste stillinger.
Det er ikke avdekket barrierer mot likestilling, enten det gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne,
annen etnisitet eller religion. Det er tilnærmet likelønn for alle kategorier ansatte.
Veterinærinstituttet har en eldre bygningsmasse og laboratorieteknologi som ikke er spesielt
tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og det er potensiale for å bedre tilrette
leggingen. Det er et mål for Veterinærinstituttet å vere en attraktiv arbeidsplass preget
av mangfold og toleranse.
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Beredskap
Den faglige aktiviteten ved Veterinærinstituttet i 2015 har vært gjennomført i henhold til
styringssignalene gitt i tildelingsbrev fra LMD, NFD og NFR.
Veterinærinstituttet er en del av matforvaltningen. Instituttet har både selvstendige beredskapsoppgaver og samhandler med andre viktige samfunnsaktører som Mattilsynet, Folkehelsa,
Havforskningsinstituttet og Nifes. Det er viktig for den nasjonale beredskapen at samhandlingen
mellom institusjonene fungerer godt både i det daglige arbeidet og i krisesituasjoner.
Veterinærinstituttets beredskapsrolle består av flere funksjoner og oppgaver. De viktigste er
å overvåke helsesituasjonen hos fisk og landdyr, drive kunnskapsutvikling, ta i bruk ny teknologi,
utvikle og implementere nye diagnostiske tester, opprettholde laboratoriekapasitet og kompetanse, drive smittesporing, gjennomføre risikovurderinger, gi råd til myndigheter og næringer
samt å drive målrettet risikokommunikasjon.
I 2015 deltok Veterinærinstituttet i én beredskapsøvelse sammen med Mattilsynet og Folkehelse
instituttet. I denne øvelsen testet man beredskapen mot rabies. Øvelsen viste at datainn
samlingen fra felten går for seint, at datakvaliteten er for dårlig og at det epidemiologiske
faktagrunnlaget er uoversiktlig. Dette gir et for svakt grunnlag til å kunne gjennomføre
risikovurderinger og god krisehåndtering.

Overvåking
Veterinærinstituttet driver aktiv overvåking på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.
Disse oppdragene utgjør en viktig del av den samlede overvåkingen av helsesituasjonen i Norge.
Veterinærinstituttet gir råd om design og omfang av overvåkingsprogram ut fra helsesituasjonen
nasjonalt og internasjonalt. Antall prøver undersøkt i overvåkingsprogrammene lå i 2015 på
omtrent samme nivå som i 2014. Siden 2011 har det vært en betydelig reduksjon i antallet
prøver undersøkt i programmer som BSE hos storfe (-11.000 prøver), mædi hos småfe (-4.000
prøver), BKD hos oppdrettsfisk (-3.500 prøver) og blåtungevirus hos drøvtyggere (-2.500 prøver).
Et viktig formål med beredskapen er å være i stand til å oppdage nye sykdommer og helsetrusler.
Flere alvorlige infeksjonssykdommer ble påvist for første gang i Norge i 2015. Dette gjelder
atypisk kugalskap hos storfe, flaggermusrabies hos vannflaggermus og skabbmidd hos alpakka,
lama og geit. Kombinasjonen av Veterinærinstituttets erfaringsbaserte og forskningsbaserte
kompetanse gjorde oss i stand til å oppdage og avklare disse tilfellene raskt. I tillegg til at
diagnose skulle stilles, måtte smittestoffene karakteriseres og sammenlignes med smittestoff fra
andre sykdomsutbrudd for å kunne drive smittesporing og vurdere risiko for smittespredning.
I 2015 startet man også overvåking av forekomst av «virus Y» hos oppdrettsfisk.
For øvrig har Veterinærinstituttet sannsynliggjort at ondartet fotråte hos sau og skabbmidd hos
alpakka ble introdusert til Norge gjennom import av henholdsvis småfe og alpakka.
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Diagnostikk
Antall prøver innsendt på grunn av mistanke om meldepliktig sykdom hos landdyr og fisk har økt.
I 2015 gjaldt det både spesifikke mistanker om rabies, miltbrann og paratuberkulose hos landdyr
samt virussykdommer hos fisk. I noen tilfeller ble Veterinærinstituttets diagnostiske resultater
trukket i tvil. I de situasjonene samarbeidet man med internasjonale eksperter for å kvalitetssikre diagnosen. Erfaringene viser at diagnosegrunnlaget til Veterinærinstituttet var korrekt.
Diagnostikk på ikke-meldepliktige sykdommer hos landdyr og fisk har vært på samme nivå i 2015
som tidligere år. For landdyr finansieres dette arbeidet av midler fra kunnskapsstøtten
Veterinærinstituttet disponerer med et bidrag i form av egenbetaling fra innsender. På fiskesiden
finansieres diagnostikken i større grad av innsender. Til tross for at Veterinærinstituttet har
gjennomført betydelige prisøkninger for innsendere de senere årene, har antallet innsendelser
holdt seg relativt stabilt over tid både for landdyr og fisk.
Gjennom brukerundersøkelser utført blant fiskehelsetjenester har Veterinærinstituttet fått
tilbakemelding om at svartid, kvalitet og enkle svarløsninger er viktigere enn pris når kunden
skal bestemme om prøver sendes Veterinærinstituttet eller annet laboratorium.
Arbeid med innsendte prøver og oppfølging av prøver, som viser seg å være positive for forekomst av meldepliktig sykdom, bidrar til å vedlikeholde og styrke Veterinærinstituttets beredskapsevne. Mattilsynet bruker resultatene fra diagnostikken til å utøve god forvaltning.
Næringsutøvere bruker svarene til å drive sykdomsbekjempelse og forebyggende helsearbeid
i egen virksomhet.
Det har i de siste fem årene vært en betydelig økning i antallet prøver undersøkt i forbindelse
med eksport av landdyr. Denne testingen gjennomføres for å kunne dokumentere helsesituasjonen i henhold til andre lands eller aktørers krav. Brukerne setter ofte strenge krav til tid på
leveransen av prøveresultat slik at dokumentasjonen er mest mulig oppdatert i forhold til
eksporttidspunktet.
De fleste diagnostiske tester er utviklet for påvisning av smittestoff eller antistoff mot smittestoff i bestemte dyrearter. Dette gir utfordringer når en test brukes til å undersøke materiale fra
en annen dyreart enn det testen er utviklet og validert for. I 2015 mottok vi et stort antall prøver
fra lama og alpakka som Mattilsynet ønsket undersøkt for forekomst av mykobakterieinfeksjoner.
Det finnes i dag ingen metode tilgjengelig som er spesielt utviklet for påvisning av mykobakterieinfeksjon hos alpakka og lama. Veterinærinstituttet har medarbeidere med bred erfaring og solid
fagkompetanse som har gjort oss i stand til å løse disse diagnostiske utfordringene på en tilfredsstillende måte.

Antibiotikaresistens
Antall prøver undersøkt for antibiotikaresistente bakterier har økt vesentlig over de siste årene
med en topp i 2015. Påvisning og rådgivning vedrørende overvåking og håndtering av meticillin
resistente Staphylococcus aureus (MRSA) har vært ressurskrevende. Det er påvist fire primær
utbrudd av MRSA hos svin og ett hos storfe. I tillegg er det for hvert primærtilfelle påvist mange
sekundærtilfeller hos svin og noen få smitteoverføringer til storfe og sau. Dette har skjedd i
Årsrapport 2015 – Veterinærinstituttet
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besetninger hvor det også har vært smittet gris. Arbeidet med MRSA skjer i nært samarbeid med
Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Veterinærinstituttet har bistått Mattilsynet gjennom
regelmessige møter. I tillegg har instituttet avgitt rapporter og gitt faglige råd. Det er etablert
et tett samarbeid omkring kunnskapsutvikling om egenskapene til MRSA-bakteriene og hvordan
smitte spres mellom mennesker og gris og mellom svinebesetninger. I tillegg har svinehelse
ansvarlig Carl Andreas Grøntvedt blitt intervjuet i danske medier om de norske erfaringene med
sanering av svinebesetninger med MRSA.
I 2015 har det også vært stort fokus på kunnskapsutvikling innen antibiotikaresistens hos fjørfe.
Dette arbeidet har i stor grad vært finansiert av næringen og Norges forskningsråd. For øvrig
styrket Veterinærinstituttet sin kompetanse innen legemiddelepidemiologi i 2015. Denne vil bli
ytterligere styrket i 2016.

Fiskesykdommer
Veterinærinstituttet har siden 2003 hver vår utgitt fiskehelserapporten. I 2015 ble en arbeidsgruppe ledet av kommunikasjonsdirektøren oppnevnt for å evaluere rapporten og datagrunn
laget, og gi forslag til forbedringer. Ca. 100 relevante brukere av rapporten fra næring
og forvaltning besvarte en detaljert spørreundersøkelse høsten 2014. Tre av fire gir rapporten
karakter 4 eller 5.
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Figur over brukernes totalvurdering av fiskehelserapporten (skala 1-5). Kilde: Spørreundersøkelsen VI 2015

Respondentene oppgir i snitt å bruke ca. 50 minutter på rapporten, og finner den nyttig. Åtte av
ti sier de vil savne rapporten om den ble nedlagt. De oppgir også at den bekrefter (for noen også
forsterker) deres generelt høye tillit til Veterinærinstituttet.
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Arbeidsgruppa konkluderte med at Fiskehelserapporten er meget verdifull for VI, men at den bør
løftes mht innhold, prosess og presentasjon. Arbeidsgruppa mener at rapporten bygger opp under
instituttets ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt innen fiskehelse. På bakgrunn av evalueringen har instituttet vedtatt å legge om datainnhentingen og deler av den redaksjonelle prosessen, jamfør mandatet til redaksjonskomiteen fra administrerende direktør.
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Pankreassykdom (PD) er fremdeles den alvorligste virussykdommen som samlet gir det største
økonomiske tapet blant laksefisk i sjøvannsoppdrett. Det er to PD-epidemier i Norge. En med
subtype marin SAV 2 (hovedsakelig begrenset til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) og en med
SAV 3 (begrenset til Vestlandet). I 2015 ble det påvist totalt 137 nye sjølokaliteter med pankreassykdom. Situasjonen for PD med SAV3 på Vestlandet er stabil i forhold til året før, mens det ses
en reduksjon for epidemien med SAV2 på 18 prosent.
Infeksiøs lakseanemi (ILA) er stadfestet på 15 lokaliteter i 2015 mot 10 lokaliteter i 2014 og 2013.
Hovedandelen av lokalitetene lå i Nordland hvor ILA har preget sykdomsbildet. Tre av de påviste
utbruddene regnes som primærutbrudd. De andre utbruddene kan skyldes smitte grunnet geografisk nærhet eller samlokalisering til smittede lokaliteter eller kjøp av smolt fra ett settefiskanlegg hvor det ble påvist ILA. Det er også for første gang påvist ILA-virus på regnbueørret
under naturlige forhold. I løpet av høsten 2015 ble det i nært samarbeid mellom næringa,
fiskehelsetjenester og Mattilsynet brakklagt og satt i gang systematisk overvåking av alle lokaliteter med laks og regnbueørret innenfor definerte soner i Nord Norge.
Rensefisk til bruk i lakselusbekjempelse i oppdrettsanlegg er en gruppe fisker som skaper nye
faglige utfordringer. For næringene er det viktig å kunne ivareta rensefiskens helse, men i 2015
ble det rapportert om en økt dødelighet etter sjøsetting av rognkjeks i oppdrettsmærene. Ved
Veterinærinstituttet har antall undersøkte prøver fra rensefisk økt mye over de siste 5 år, med en
relativ stor økning fra 2014 til 2015. I 2015 har Veterinærinstituttet arbeidet med å kartlegge
årsakene til denne forøkte dødeligheten Laboratorieresultatene viste at ulike bakterieinfeksjoner
utgjorde den største andelen av diagnosene som ble stilt. Det var særlig atypisk furunkulose som
ble forbundet med de økte problemene for rognkjeks i 2015. Virusinfeksjoner og parasittsykdommer syntes å spille en mindre rolle. Det blir viktig for Veterinærinstituttet å utvikle god kunnskap
om helsemessige forhold for rensefisken.

Referansefunksjonene
Veterinærinstituttets oppgaver med å være nasjonalt referanselaboratorium (NRL) økte i 2015.
Verifisering av isolat fra de private laboratoriene er en av oppgavene Veterinærinstituttet
utfører, og Salmonellaisolat utgjør den største andelen av slike isolat. I henhold til kontrollforskriften i EØS-avtalen skal NRL også holde epidemiologisk oversikt over de ulike infeksjonene i
landet. De private laboratoriene er ikke pliktig til å levere informasjon om hvor og fra hva de
innsendte isolatene stammer til NRL. Dermed kan ikke det ikke lages en slik fullverdig oversikt
for de ulike smittestoff, fordi det ikke følger nok epidemiologiske data med isolatene.
Kunnskapen fra disse isolatene kan derfor heller ikke benyttes i utbruddsetterforskning,
fordi det ikke kan etableres forbindelser mellom egne og andres bakterieisolat.
Ved behov skal NRL også arrangere ringtester for private laboratorier. Det ble i 2015 arrangert
ringtester for påvisning av trikiner i slakt, sju fiskevirus og én fiskebakterie. Vi har i dag fem
private fiskehelselaboratorier som er interessert i Veterinærinstituttets selvutviklede metoder,
kontrollmateriale og kunnskap for å kunne implementere nye diagnostiske tilbud til næringen.
Veterinærinstituttets dobbeltrolle som nasjonalt referanselaboratorium og diagnoselaboratorium
skaper således noen utfordringer.
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Dyrevelferd
Veterinærinstituttet har i 2015 bistått Mattilsynet med rådgivning i ulike tilsynsoppgaver innen
dyrevelferd. Dette har medført bedre kvalitet på Mattilsynets arbeid ute i felten.
Veterinærinstituttet har i 2015 fått to nye PhD-grader innen velferd hos storfe.
I tillegg har sekretariatet for dyreetikk og NORECOPA blitt driftet i henhold til styringssignalene
fra departementene.

Fôr og mattrygghet
Veterinærinstituttets oppgaver innen fôr og mattrygghet er i hovedsak knyttet til rollen som
nasjonalt referanselaboratorium. I tillegg gjennomfører instituttets medarbeidere risikovurderinger, gir råd til Mattilsynet og driver kunnskapsutvikling. Ved sykdomsutbrudd utfører instituttet
analyser og bidrar til utbruddsoppklaring.

Analyse av situasjonen
DYREHELSE OG DYREVELFERD
Norsk dyrehelse er fortsatt god, men den utsettes stadig stadige for trusler. Det er særlig høy
risiko for import av smittsomme sykdommer ved import av livdyr. Gjennom rådgiving til myndigheter og næring, diagnostikk og helseovervåking bidrar Veterinærinstituttet til at risikoen
reduseres.
Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte nylig en oversikt over 11 viktige sykdommer som kan
forårsake alvorlige epidemier og som det i dag er få eller ingen tiltak mot. I Norge har
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vurdert sannsynligheten for at man skal få
Årsrapport 2015 – Veterinærinstituttet
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en influensapandemi som høy og som en vesentlig samfunnsrisiko. Sykdommene WHO har navngitt
Chikungunya, Ebola, Krim-Kongo-feber, Lassafeber, Marburgvirus, MERS, Nipahvirus,
Rift-Valley-feber, SARS, SFTS og Zikavirus. Alle disse sykdommene er zoonoser – infeksjoner hos
mennesker som har sin opprinnelse hos dyr. I tillegg påvirkes utbredelsen og forekomsten av
sykdommene av endringer i miljøet der dyr og mennesker lever.
Nye epidemier vil kunne resultere i alvorlige skader på liv og helse samtidig som de kan påvirke
både økonomi og samfunnsstabilitet. I Norge har vi et klima som gjør det lite sannsynlig at flere
av disse sykdommene vil kunne gi alvorlige utbrudd. Slik sett har vi lenge vært skånet, men
klimaendringer, stor reiseaktivitet og globalisering øker sannsynligheten for at Norge og nordmenn blir berørt.
Selv om Norge generelt har en god helseberedskap, mener vi at beredskapen mot nye epidemier
bør styrkes. Samarbeidet mellom helsevesenet og veterinærvesenet og deres respektive tilsynsmyndigheter bør forsterkes. Beredskapsøvelser må gjennomføres jevnlig.
FISKEHELSE
I Stortingsmelding 16 (2014-2015) «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og
ørretoppdrett» drøfter Regjeringen hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar,
bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Regjeringen legger til grunn at
det er miljøhensyn som skal være det klart viktigste vurderingskriteriet myndighetene skal
vektlegge for om vekst skal tilbys eller ikke. Lakselus anses å være blant de største miljøutford
ringene til oppdrettsnæringen. Sykdommer og andre parasitter enn lakselus anses i første rekke
å være et produksjonsproblem og ikke et problem for miljøet rundt anleggene eller for vilt
levende bestander. Etter vår vurdering er ILA og PD de sykdommene som i dag representerer de
største utfordringene i norsk oppdrett i tillegg til lakselus. Hvis ikke næringen i samarbeid med
myndighetene driver et målrettet arbeid for å bekjempe og begrense utbrudd av ILA og PD, vil
situasjonen kunne forverre seg betydelig. Veterinærinstituttets bidrag i dette arbeidet er og vil
være av stor samfunnsøkonomisk betydning.
FÔR- OG MATTRYGGHET
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte i 2015 en risikoanalyse av
matbåren smitte (http://dsb.no/Global/Publikasjoner/2016/Tema/NRB_2015_Delrapport_Risikoanalyse_av_matbaaren_smitte.pdf ). Denne viser at det er høy sannsynlighet for at det skal
opptre tilfeller av matbåren smitte, og at slike hendelser kan føre til sosiale og psykologiske
reaksjoner i befolkningen. Med henvisning til DSBs risikoanalyse, vil vi framheve at Veterinærinstituttets beredskap innen mattrygghet er en samfunnskritisk aktivitet.

Fornyelse av kommunikasjon
Kommunikasjon er løftet opp konkret og strategisk i 2015. Målet er å øke synliggjøringen av
Veterinærinstituttet gjennom forskning, beredskap og kunnskapsstøtte, og å bringe fagkunnskap
inn i samfunnsdebatten. Unik kunnskap om helsetrusler for dyr, fisk og mulig smitte mellom dyr
og mennesker utgjør et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør for myndigheter,
næring og allmennheten.
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Instituttet prioriterer beredskaps- og risikokommunikasjon tett fulgt av forskningskommunikasjon
og virksomhetskommunikasjon. Mediemessig har det vært vekt på saker som antibiotikaresistens,
tarmflora, nye arter, fiskehelse og –velferd samt helsetrusler blant produksjonsdyr og vilt.
Av enkeltsaker kan vi nevne forskningsrapport om ikke-effektiv rabiesvaksine blant importhunder,
flaggermusrabies i Norge, hjortelusfluer og rotenonbehandling av vassdrag. Det er bygget lang
siktig redaksjonelt samarbeid med flere bransjetidsskrift om faglige bidrag.

Nøkkeltall
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Antall artikler
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-15%
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36%
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Figuren viser antall registrerte medieoppslag i henholdsvis 4. kvartal, 3. kvartal og samlet for 2015. «Rekkevidde» er
beregnet antall millioner lesere. Linje 4 er estimert annonseverdi i millioner kroner. (Kilde: Meltwater Q4 rapport
2015).

I 2015 er en åpen seminarserie avholdt med forvaltning, næring og forskningskolleger som
målgrupper. Temamessig har dette omhandlet antibiotikaresistens (overlevering av Norm-Vet-
rapporten), soppgifter i fôr og mat, kameldyr som alpakka, lakselus og fiskesykdommer. Under
årets Forskningsdagene ble to seminarer kombinert med korte foredrag for skoleelever, fotoutstilling og paneldeltagelse i debatter i regi av Norges forskningsråd. Ansatte uttalte da at de aldri
har opplevd Veterinærinstituttet som så synlig som under årets Forskningsdager. Ansatte har i år
som tidligere holdt en imponerende rekke foredrag utenfor instituttet, også på den store
AquaNor-messa.
Vetinst.no har ca. 200.000 besøk av 117.000 unike brukere i 2015. Det er en svak oppgang fra
2014 som også hadde oppgang fra 2013. Brukerne er i snitt over to minutter på nettstedet, men
både tid og antall besøkte sider har svak nedgang i forhold til 2014. Det antas å ha sammenheng
med at nettsiden i sin oppbygging er utdatert, og nye brukere har lav tålmodighet. Mange nye
brukere kommer inn fra sosiale medier, noe som understøtter en slik tolkning.
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Figuren viser nettstatistikk for vetinst.no i 2015. Kilde: Google Analytics.
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Etter en omfattende anbudsprosess er to leverandører valgt til å bistå med å bygge et helt nytt
nettsted på vetinst.no. Et nytt brukerorientert nettsted skal lanseres i april 2016. Samtidig har
vi i 2015 vunnet erfaringer med sosiale medier som er en kanal vi vil integrere med nettstedet
i 2016. Det sendes ut nyhetsbrev, pressemelding eller andre bidrag til samfunnsdebatten
nær hver uke.
Ut i fra en helhetlig vurdering av ressursinnsats, mulig gjennomslagskraft og kost/nytte er
resultatene gode. Det er like fullt stort merpotensiale for å synliggjøre flere saker gitt interessen
for temaene og fagkunnskapen instituttet besitter. Utfordringen er at instituttet sjelden «eier»
sakene og ofte må jobbe i motbakke for å bli nevnt selv i saker som bygger direkte på vårt
arbeid. Dette er det prioritert å bygge gode samarbeidsrelasjoner til kommunikasjonskolleger
blant myndigheter, forvaltning og til samarbeidende forskningsmiljø, næringsorganisasjoner og
media. Dette har uten tvil hevet vår posisjon, men det er fortsatt et langt lerret å bleke.

År
Antall prøver
Antall undersøkt for mistanke om meldepliktige
sykdommer hos landdyr
Antall undersøkt for mistanke om listeførte
sykdommer fisk
NOK
Referanseoppgaver
Dyrevern/rettsmedisin

2011

2012

2013

2014

2015

217 220

202 885

202 238

149 762

139 444

7 597

4 268

4 425

4 373

3 534

309

187

167

503

1 354

92 331

88 063

90 304

73 438

73 693

516

384

667

586

409

45

105

72

64

85

Næringsstøtte
Importkontroll av landdyr

1 306

1 198

1 234

1 070

1 223

Eksportkontroll av landdyr

1 313

882

780

2 866

3 208

Landdyr for obduksjon

4 490

4 143

3 761

3 354

3 728

1 426

1 223

970

1 723

Produksjonsdyr for obduksjon fordelt på intern enhet
Oslo

758

Sandnes

348

382

481

280

349

Bergen

188

144

101

44

43

Trondheim

166

161

200

178

187

Harstad

97

79

45

6

-

Tromsø

147

78

74

44

36

Spesielle tema
Prøver fra kameldyr
Laksefisk
Rensefisk
Antibiotikaresistens
GMO
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400
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302

474

274

875

3 024
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113
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134
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Virksomhetens overordnede vurdering om
v irksomhetsstyringen fungerer på en tilfredsstillende måte
Ut i fra tilbakemeldingene vi har fått i fra Mattilsynet, næringene, forskningsråd og andre kunder
kan vi slå fast at Veterinærinstituttet leverer råd, kunnskap, analyser, diagnostiske tjenester og
forskningsresultater av god kvalitet og høy relevans. På den bakgrunn mener vi at styringen av
den faglige aktiviteten fungerer tilfredsstillende.
Veterinærinstituttet har og en sterk fagkultur og kompetente medarbeidere med innarbeidet
gode rutiner for hvordan man skal utøve fagaktivitetene. Det har over år blitt etablert praksis for
samhandling med Mattilsynet, næringene, forskningsråd og andre samarbeidsaktører. Bortsett fra
de veldokumenterte prosedyrene man har i kvalitetssystemet og i beredskapsplanene, finnes det
lite skriftlig dokumentasjon på hvordan den faglige aktiviteten skal utføres. Dette styres i stor
grad gjennom normer og tradisjoner utviklet over mange år innen fagprofesjonene og i institusjonen. Vi mener dette fungerer godt både fra brukernes og det offentliges side, og vi mener det er
viktig å bygge videre på disse tradisjonene i utviklingen av Veterinærinstituttets styringssystemer.
Kravene til god dokumentasjon av offentlige virksomheters ressursbruk, internkontroll og styringssystemer har gjennom de senere årene blitt gradvis skjerpet. Veterinærinstituttet har
etablert systemer og praksis for økonomikontroll og styring. Vi mener at den etablerte styringen
og praksisen har sikret at ressurser har blitt brukt effektivt, beløpsrammer har ikke blitt overskredet og vi har sikret oss at inntekter har kommet inn etc. I henhold til dagens krav til virksomhetsstyring og internkontroll, er aktivitetene innen økonomikontroll og styring for dårlig beskrevet, skriftlige prosedyrer mangler på vesentlige områder og sporbarheten er svak.

Vesentlige forhold ved styring og kontroll, og vesentlige
endringer i opplegget for styring og kontroll
Riksrevisjonen har ikke kunnet revidere Veterinærinstituttets regnskaper for 2013 og 2014 på
grunn av vesentlige mangler ved vår virksomhetsstyring og internkontroll. Dette viser at virksomhetsstyringen ved Veterinærinstituttet ikke har vært tilfredsstillende og at det må iverksettes
tiltak for å forbedre virksomhetsstyringen. I en rapport som revisjonsfirmaet Deloitte AS leverte i
mai 2015, fikk instituttet råd om tiltak som burde gjennomføres for å etablere en tilfredsstillende virksomhetsstyring.
Det har i 2015 blitt iverksatt en rekke tiltak for å forbedre virksomhetsstyringen. I dette arbeidet
har vi benyttet oss av hjelp fra firmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). Det kortsiktige målet har
vært å få på plass et reviderbart regnskap for 2015. Det langsiktige målet har vært å utvikle og
etablere en tilfredsstillende virksomhetsstyring for institusjonen.
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Vesentlige endringer i opplegget for styring og kontroll
Gjennom arbeidet som ble påbegynt høsten 2015, har det blitt utviklet en styringsmodell som
skal kunne sikre at Veterinærinstituttet får en virksomhetsstyring som oppfyller myndighetenes
krav. Modellen beskriver tre parallelle prosesser som til sammen utgjør instituttets virksomhetsstyring. Disse er presentert i figuren under.

Styringsmodell for Veterinærinstituttet
Styringsprosesser
Strategi og planlegging

Ledelse og oppfølging

Internkontroll

Kjerneprosesser
Kunnskapsstøtte
Forskning og Innovasjon

Beredskap

Oppdrag

Støtteprosesser
Økonomistyring

Forvalte IKT

Teknisk drift

Personalledelse

Kommunikasjon

Dokumenthåndtering/Arkiv

Figur: Veterinærinstituttets nye styringsmodell med billedlig framstilling av de tre parallelle prosessene;
styrings-, kjerne-, og støtteprosesser.

I den nye modellen legger man vekt på å kunne dokumentere at det er samsvar mellom de planer
som legges, aktivitetene som gjennomføres, resultatene som oppnås og ressursene som er gått
med. Det vil i alle prosessene legges vekt på krav til sporbarhet og dokumentasjon.

Tiltak som er iverksatt og gjennomført
som følge av feil og mangler
Veterinærinstituttet har i 2015 gjennomført et betydelig arbeid for å sikre at man har gjort
det som kan gjøres for å kunne avlegge et virksomhetsregnskap uten vesentlige feil.
Dette arbeidet omfatter både formalisering og videreutvikling av internkontroll, men også
utvikling og forbedring av konkrete styrings- og kontrollaktiviteter. Arbeidet har hatt et
særlig fokus på å sikre et robust skille mellom ulike typer inntekter.
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Eksempler på konkrete tiltak, er:
• Ekstern evaluering av økonomimodell og timeprismodell
•	Kompetansehevende tiltak ved rekruttering, engasjering av ekstern kompetanse på statlige
regnskapsstandarder samt intern opplæring av budsjettansvarlige
• Andre tiltak:
– Vedtak av policy for internkontroll
–	Vedtak av formaliserte prosesser og rutinebeskrivelser for økonomi - inkl. tydeliggjøring av
roller og ansvar
–	Korrigering av økonomimodell for å sikre tydelig skille mellom transaksjonsbaserte inntekter
og bevilgninger og tilskudd
– Etablering av nye rutiner og maler for balanseavstemminger
– Full implementering av standard kontoplan
–	Full implementering av nyeste versjon av SRS - inkl. omarbeidelse av sammenlikningstall pga.
prinsippendringer
– Korreksjon av vesentlige feil i tidligere årsregnskap
– Korreksjon av feil identifisert i 2015
– Totalgjennomgang av alle prosjekter med balanse («ryddemøter»)

Revisjonsmerknader fra Riksrevisjonen
Riksrevisjonens kritikk av manglende internkontroll har vært fulgt opp i hele 2015 med fokus på å
få på plass et reviderbart regnskap ved Veterinærinstituttet.
Det har vært lagt ned et svært omfattende arbeid for å få til et reviderbart regnskap for 2015.
Mye ressurser er brukt på å gjøre avklaringer og korrigeringer. Dette har vært krevende, og det
har også avslørt behov for betydelige forbedringer i økonomistyringen. Læringsutbyttet har vært
stort, og kompetansen styrket innen området internkontroll. Støtte fra PWC har vært viktig.

Sentrale fakta om personellmessige forhold, bemannings,
kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten
STILLINGER OG LØNN ETTER KJØNN
Stillingsgrupper

Samlet for virksomheten per 31.12.2015
Toppledelse
Mellomledelse

Menn
(prosentandel)

Kvinners
andel av menns
gjennomsnittslønn

332

67

33

93 %

6

33

67

100 %

19

47

53

98 %

Vitenskapelig personell

161

59

41

100 %

Laboratoriepersonell

111

84

16

100 %

35

63

37

92 %

Administrativt personell

26

Totalt antall

Kvinner
(prosentandel)
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Forhold innen og utenfor virksomheten
som kan påvirke vår evne til å løse samfunnsoppdraget
Veien til Ås – et stort løft for området «Én helse»
Det er et privilegium å kunne bygge et av verdens mest moderne veterinære fagmiljøer på Ås.
Et helt nytt veterinærmiljø vil gi oss et omfattende kompetanseløft innen beredskap og modernisering og effektivisering av vår virksomhet. Byggene og utstyrsparken på Ås vil være av høg
standard og gjøre det mulig for oss å arbeide med oppgaver som vi ikke kan utføre i dag. De
teknologiske rammer for å utøve kunnskapsstøtte til myndighetene, næringsstøtte, samt
forskning og innovasjon vil forbedres betydelig.
De samla fagmiljøene på Ås vil bli et kraftsentrum i Nord-Europa for kunnskapsproduksjon innen
bioøkonomi, og det vil bli enklere for Veterinærinstituttet å oppfylle samfunnsoppdraget.
Utnytte de regionale enheters geografiske plassering
Rollen til Veterinærinstituttets regionale enheter er under endring. Nye behov i næringene
påvirker hvilke tjenester som er etterspurt. De regionale enhetene må ha høgt kunnskapsnivå om
brukerne og inneha spesialiserte funksjoner. I tett samarbeid med andre kunnskapsbedrifter skal
de være viktige aktører for næringsutvikling i regionene.
Vi skal møte kunnskapsrike næringsaktører med kompetanse som er tilpasset de utfordringer og
behov som næringene har. Vi skal styrke vår kompetanse innen produksjonsforhold og sykdomsforebyggende tiltak i primærproduksjonen, både landbasert husdyrproduksjon og fiskeoppdrett.
Veterinærinstituttets ansatte har mulighet til å være sentrale kompetanseleverandører «der
ute», for eksempel ved å gjøre helserisikovurderinger i produksjonsprosessene, og bidra til
næringsutvikling både i blå og grønn sektor. Dette forutsetter at vi tilpasser kompetansen ved de
regionale enhetene. Vår kompetanse kan også benyttes ved andre kunnskapsinstitusjoner,
eksempelvis ved at våre forskere underviser og veileder studenter.

Modernisering - Evne til å tilpasse oss ny teknologi
Laboratorievirksomheten kommer til å bli robotisert i årene som kommer, og en rekke analyser
vil kunne gjøres på stedet for prøveuttak, for eksempel i fjøs eller ute på oppdrettsanlegg.
Moderne kommunikasjonsverktøy gjør det også mulig å formidle bilder av høg kvalitet fra
«det stedet fisken eller dyret er». Slike hjelpemiddel revolusjonerer det diagnostiske arbeidet
og gjør det mulig å formidle informasjon over store avstander. Det er vesentlig at vi tar i bruk
moderne teknologi og tilpasser oss de endringer som kommer.
Veterinærinstituttet vil i årene som kommer modernisere diagnostikken og styrke samhandlingen
med feltapparatet for å få sendt inn bedre og mer egnet materiale for diagnostiske under
søkelser. Resultatet forventes å bli mer kostnadseffektiv helseovervåking og diagnostikk, bedre
smittevern og styrket landsdekkende beredskap.
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Kompetansetilpasning og fleksibilitet vesentlig for konkurransekraften
Høg og riktig kompetanse er en forutsetning, både for å kunne løse samfunnsoppdraget på en god
måte, og for kunnskapsutviklende samarbeid med næringsaktører. Slik kompetanse er viktig for
vårt omdømme i en krevende konkurransesituasjon. Derfor må vi hele tiden vurdere behovene til
våre brukere, enten det er myndighetene eller næringsaktører.

Tilpasning til nye samarbeidsformer nasjonalt og internasjonalt
Flere av våre oppgaver krever tverrfaglig tilnærming for å kunne løses, eksempelvis krever
arbeid for dyrevelferd både veterinærmedisinsk og samfunnsvitenskapelig kompetanse. Utvikling
av internasjonalt forskernettverk, i første rekke innen EU-systemet, vil gis prioritet. Det vil også
bli aktuelt å videreutvikle samarbeid mot asiatiske, afrikanske og sør-amerikanske land, en
kontakt som også kan få stor betydning for vår nasjonale beredskap.

Endringer i økonomiske rammebetingelser
Våre økonomiske rammebetingelser tilsier at vi må hente mer inntekter fra konkurranseutsatte
områder som forskning, innovasjon og oppdrag. Flyktningkrisen, økte pensjonskostnader og
reduserte oljeinntekter vil øke presset på bruk av offentlige midler. Det medfører risiko for kutt
i basisbevilgningene fra myndighetene, og at næringsaktørene selv må ta kostnadene med
å opprettholde beredskapen. Dette vil innebære større svingninger i inntektsporteføljen
og behov for en organisasjon som er omstillings- og tilpasningsdyktig.
Mattilsynets kontroll- og overvåkingsprogrammer sikrer myndighetene og næringene god oversikt
over helsetilstanden hos norske dyr samt forekomsten av smittestoffer og giftstoffer i matkjeden. Gjennomføringen av kontroll- og overvåkingsprogrammene bidrar til å finansiere utviklingen
av Veterinærinstituttets kompetanse innen viktige områder. Slike oppdrag er derfor sentrale for
den nasjonale beredskapen mot helsetrusler.
Det er i dag sterk og økende konkurranse hvor Veterinærinstituttet tidligere hadde en dominerende rolle som leverandør av diagnostiske laboratorietjenester. For Veterinærinstituttet betyr
det at vi må styrke vårt diagnostiske tilbud slik at vi kan yte best mulig sørvis, og at vi må utvikle
nye samarbeidsrelasjoner der det er relevant.

Globalisering
Globalisering med stor reiseaktivitet, omfattende migrasjon og handel med biologisk materiale
betyr også økt risiko for spredning av antibiotikaresistens og smittsomme sykdommer, herunder
også de som kan smitte fra dyr til mennesker og fra mennesker til dyr.

Helseutfordringer ved klimaendringer
Klimaendringene som pågår vil gi endringer i økosystemet og dermed også påvirke dyr og fisk sin
helse. Mikrober som har forekommet i begrenset omfang og ikke vært noen sykdomstrussel, kan
få stor betydning når klimaet og miljøet endres. Dyrearter som har vært vanlige i ett område, vil
bli borte, mens andre kommer til.
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Mulige konsekvenser for virksomhetens
evne til å nå sine mål og resultater
Langsiktig og god virksomhets- og økonomistyring ved Veterinærinstituttet er en forutsetning for
høg kompetanse, solid drift og høg beredskap mot helsetrusler. Mest mulig stabile økonomiske
rammer er viktig for virksomhetsstyringen. Hurtige endringer i rammebetingelsene kan gjøre det
utfordrende for Veterinærinstituttet å nå de mål og resultater vi har satt oss. Derfor er det viktig
at vi hele tiden har fokus på å skaffe oss tilfredsstillende inntekter, og at vi bygger opp en
virksomhetskapital som vi kan tære på om det skulle bli nødvendig.
Målet er å få på plass en organisasjonsmodell som er fleksibel, lett å tilpasse, 
og enkel og effektiv å drifte samtidig som den gir rom for sterk faglig utvikling.
Det vil bli nødvendig å gjøre organisasjonen minst mulig sårbar økonomisk, og med en
kompetanse som hele tiden tilpasses ytre krav og forventninger. Større mobilitet internt
i organisasjonen og en sterkere spissing og profesjonalisering av virksomheten blir nødvendig.
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Ledelseskommentarer
Veterinærinstituttet (VI) er et biomedisinsk forskningsinstitutt med dyrehelse, fiskehelse og mat
trygghet som kjerneområder. Primæroppgavene til Veterinærinstituttet er forskning, kunnskapsutvikling
og kunnskapsformidling til myndighetene.
Instituttet er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring av inntekter og
utgifter utenfor statsbudsjettet («nettobudsjettert»). VI mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og
matdepartementet (LMD), Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og Norges forskningsråd (NFR).
LMD har det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for VI.
Veterinærinstituttet har ikke fått revidert regnskapene sine for 2013 og 2014. Dette har styret, direktør
og administrasjon tatt svært alvorlig. I hele 2015 har det vært fokus på å få på plass reviderbart regnskap for Veterinærinstituttet. Det var i første rekke viktig å få klarhet i årsaken til at regnskapene ikke
ble godkjent i 2013 og 2014. Regnskapsfirmaet Deloitte As fikk i februar 2015 i oppdrag å vurdere
økonomistyringen ved instituttet. En rapport avgitt av revisjonsfirmaet i mai 2015 viste at det var behov
for å sette inn tiltak for å forbedre økonomistyringen ved Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttets
styre, direktør og administrasjonen så svært alvorlig på tilbakemeldingene, og administrasjonen gikk ut
med anbud til revisjonsfirma for å få hjelp til å bedre økonomirutinene, spesielt internkontrollen.
Revisjonsfirmaet PWC fikk anbudet og begynte arbeidet i begynnelsen av oktober 2015. Det ble etablert
et prosjektprogram hvor målet var å få på plass et reviderbart regnskap for 2015, en økonomistyring som
er tilpasset virksomhetens aktivitet, og som tilfredsstiller kravene til Økonomireglementet i staten. En
solid internkontroll og regnskapsrapporter som kan brukes som gode styringsverktøy var nødvendig. Det
har vært lagt ned et svært omfattende arbeid med å etablere systemer for internkontroll og hvor arbeidsprosessene dokumenteres. Dette arbeidet har tatt tid. Det mangler derfor dokumentasjon av prosessene
for 2015, noe som vil kunne få konsekvenser for hvorvidt regnskapet for 2015 er reviderbart eller ikke.

Bekreftelser
VI bekrefter at årsregnskapet 2015 er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten,
rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement.
VI bekrefter at årsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Regnskapsprinsipper og korreksjon av sammenlikningstall
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de statlige regnskapsstandardene (SRS) av august 2015, som
innebærer enkelte prinsippendringer sammenliknet med årsregnskapet for 2014. Dette har medført
endringer i presentasjon av regnskapstallene samt at sammenlikningstall delvis er omarbeidet.
I tillegg har VI per 31.12.2015 vurdert at man tidligere år ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å
disponere en sjablongmessig andel av resultatet mot virksomhetskapitalen. I sammenlikningstallene har
man derfor korrigert alle tidligere disponeringer mot virksomhetskapitalen. VI har valgt å finansiere det
akkumulerte underskuddet med ordinære bevilgninger for etterfølgende år (2015).
Se note for regnskapsprinsipper for nærmere omtale av endringer i sammenlikningstall på bakgrunn
av prinsippendringer og korrigering av feil.

Vurdering av vesentlige forhold ved årsregnskapet
Gjennomførte investeringer i inneværende regnskapsperiodeperiode
og planlagte investeringer i neste regnskapsperiode(r)
Investeringer utgjorde 4,6 mill. kr. i 2015 – og knytter seg blant annet til utstyr for avlesning av
antibiotikaresistens, høykapsitet post-PCR, platelesere, gammabestrålingsmaskin, samt diverse
administrative anskaffelser, blant annet oppgradering av IT utstyr. I 2014 utgjorde investeringene
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3,2 mill. kr. Rammen for investeringer for 2015 er på 9,0 mill kr. I 2016 går en betydelig del av
rammen med til anskaffelser av utstyr for opprettholde en forsvarlig drift på Adamstuen fram til
2019. Vi vil ha enda større fokus på effektiv gjennomføring av investeringer, da deler av disse ikke
har blitt gjennomført som budsjettert for 2015.

Vurdering av vesentlige endringer
i regnskapsposter sammenlignet med tidligere perioder
Inntektsutvikling
Inntekt fra bevilgninger utgjør i 2015 161,1 mill. kr. når man holder effekter fra investeringer og
avskrivninger utenfor. Tilsvarende tall var i 2014 157,9 mill. kr. I 2014 ble alle tildelte bevilgninger
inntektsført. Likevel fikk man i 2014 et negativt resultat fra periodens aktiviteter på 18,4 mill. kr.
(ref. korrigerte sammenlikningstall), som i all hovedsak relaterte seg til en nedbemanningsprosess
i 2014. I 2015 har VI inntektsført bevilgninger til dekning av den negative avregningen fra 2014.
Selv etter dette utgjør «Ikke inntektsførte bevilgninger» 6,6 mill. kr. ved utgangen av 2015.
Inntekt fra tilskudd og salgs- og leieinntekter viser en økning på til sammen 26 mill. kr. fra 2014 til
2015. Dette er en ønsket utvikling og medfører blant annet at bevilgningsinntektenes andel av totale
inntekter er redusert fra 49 til 46 %.

Kostnadsutvikling
Sum driftskostnader viser en økning på kun 0,2 % fra 2014. Samtidig er lønnskostnadenes andel av
driftskostnadene redusert fra 71 til 61 %. Dette må ses i sammenheng med en særskilt avsetning på
11 mill. kr. i 2014 knyttet til nedbemanning, som medførte en vesentlig økning i lønnskostnadene i 2014,
og som bidrar til å redusere lønnskostnadene i 2015 ved oppløsing av denne langsiktige avsetningen.
Virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital er i sammenlikningstallene satt til null. Ved utgangen av 2015 er
virksomhetskapitalen negativ med 1,2 mill. kr. Dette stammer utelukkende fra resultat fra oppdragsprosjektene i 2015. VI har et betydelig fokus på å sikre positive resultater innen oppdragsvirksom
heten de kommende årene.
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet er redusert fra 10,8 mill. kr. i sammenlikningstallene til
0,1 mill. kr. ved utgangen av 2015. Dette skyldes at VI har inntektsført bevilgninger i 2015 til dekning
av dette akkumulerte negative resultatet innen bevilgningsfinansiert virksomhet. Den negative
balansen per 31.12.2014 stammer fra det negative resultatet i 2014, som i hovedsak skyldes
kostnader relatert til nedbemanningsprosessen dette året.
Revisjon
Det er Riksrevisjonen som utfører revisjon av Veterinærinstituttets regnskap. Regnskapsleser vil
kunne finne revisjonsberetninger for årsregnskap på www.regjeringen.no.

Oslo, 09. mars 2016

Anne Karin Hamre
styreleder
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Resultatregnskap
Note

31.12.2015

31.12.2014

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger

1

161 426

159 122

Inntekt fra tilskudd og overføringer

1

54 000

40 876

Inntekt fra gebyrer

1

0

0

Salgs- og leieinntekter

1

135 744

122 852

Andre driftsinntekter

1

0

0

351 170

322 850

49 755

33 826

2

209 905

241 065

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

3,4

4 899

4 437

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

3,4

0

0

5

77 595

61 982

342 153

341 310

9 017

-18 460

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnader

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter

6

630

157

Finanskostnader

6

153

134

477

23

9 494

-18 437

Sum finansinntekter og finanskostnader
Resultat av periodens aktiviteter
Avregninger og disponeringer
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)

7

10 652

-18 436

Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)

8

-1 159

0

9 494

-18 436

0

0

Sum avregninger og disponeringer
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Avgifter og gebyrer direkte til statskassen

9

Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet

0

0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

0

0

0

0

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning

0

0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

0

0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd til andre
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Balanse
EIENDELER

Note

31.12.2015

31.12.2014

A. Anleggsmidler
I Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling

3

0

0

Programvare og lignende rettigheter

3

0

0

Immaterielle eiendeler under utførelse

3

Sum immaterielle eiendeler

0

0

0

0

II Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

4

620

974

Maskiner og transportmidler

4

353

522

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende

4

8 047

7 808

Anlegg under utførelse

4

0

0

Infrastruktureiendeler

4

Sum varige driftsmidler

0

0

9 020

9 304

III Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

53

53

Obligasjoner

11

0

0

Andre fordringer

0

0

53

53

9 073

9 357

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I Beholdninger av varer og driftsmateriell
Beholdninger av varer og driftsmateriell

12

Sum beholdning av varer og driftsmateriell

0

0

0

0

II Fordringer
Kundefordringer

13

24 157

25 851

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

14

9 047

5 181

Andre fordringer

15

514

1 670

33 717

32 702

47 527

43 367

Sum fordringer
III Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd

16

Kontanter og lignende

16

1

4

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

47 528

43 371

Sum omløpsmidler

81 246

76 074

Sum eiendeler

90 318

85 430

Årsrapport 2015 – Veterinærinstituttet

35

DEL VI | Årsregnskap 2015

Balanse
STATENS KAPITAL OG GJELD

Note

31.12.2015

31.12.2014

C. Statens kapital
I Virksomhetskapital
Opptjent virksomhetskapital

8

-1 159

0

-1 159

0

-132

-10 785

-132

-10 785

9 020

9 304

Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

9 020

9 304

Sum statens kapital

7 729

-1 481

5 028

11 031

5 028

11 031

Øvrig langsiktig gjeld

0

0

Sum annen langsiktig gjeld

0

0

13 920

10 890

Sum virksomhetskapital
II Avregninger
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)

7

Sum avregninger
III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

3,4

D. Gjeld
I Avsetning for langsiktige forpliktelser
Avsetninger langsiktige forpliktelser

19

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
II Annen langsiktig gjeld

III Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk

36

7 662

7 685

Skyldige offentlige avgifter

11 655

10 602

Avsatte feriepenger

18 644

18 735

Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte)

17

4 224

-1 794

Mottatt forskuddsbetaling

14

15 924

22 885

Annen kortsiktig gjeld

18

5 533

6 876

Sum kortsiktig gjeld

77 561

75 879

Sum gjeld

82 589

86 910

Sum statens kapital og gjeld

90 318

85 430
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Kontantstrømoppstilling etter den
direkte modellen for nettobudsjetterte virksomheter
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter

31.12.2015

31.12.2014

167 743
53 416
127 768
472
349 399

180 462
0
167 439
7 137
355 038

-125 663
-214 969
0
-17
-340 649

-33 826
-230 034
-15 303
-57 656
-336 819

8 750

18 219

0
-4 615
0
0
0
0
0
0
-4 615

0
-3 226
0
0
0
0
0
0
-3 226

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
innbetalinger av virksomhetskapital
tilbakebetalinger av virksomhetskapital
utbetalinger av utbytte til statskassen
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0
0
0
0

0
0
0
0

Kontantstrømmer knyttet til overføringer
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre
utbetalinger av tilskudd og overføringer til andre
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer

0
0
0

0
0
0

22

0

4 158
43 371
47 529

14 993
28 378
43 371

Innbetalinger
innbetalinger av bevilgning
innbetalinger av tilskudd og overføringer
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
andre innbetalinger
Sum innbetalinger
Utbetalinger
utbetalinger for kjøp av varer og tjenester
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
andre utbetalinger
Sum utbetalinger
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter * (se avstemming)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler
utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer
innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer
innbetalinger av rente og utbytte
utbetalinger av renter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
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Avstemming
avregning bevilgningsfinansiert virksomhet

10 652

-18 438

disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)

- 1 159

0

0

0

4 899

4 437

0

0

-4 615

-3 226

-284

0

0

0

bokført verdi avhendede anleggsmidler
ordinære avskrivninger
nedskrivning av anleggsmidler
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)
endring i statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
endring i beholdninger av varer og driftsmateriell
endring i kundefordringer

1 695

3 711

endring i leverandørgjeld

3 030

-4 296

endring i ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer

6 018

21 951

-22

0

4 615

0

poster klassifisert som kontantstrømmer knyttet til overføringer

0

0

korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)

0

0

-16 078

10 854

8 750

14 993

effekt av valutakursendringer
poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter

endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter*

38

31.12.2015 31.12.2014

Årsrapport 2015 – Veterinærinstituttet

Årsregnskap 2015 | DEL VI

Regnskapsprinsipper
Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med de statlige regnskapsstandardene (SRS)
av august 2015.

Prinsippendringer og endring av sammenligningstall
I henhold til SRS 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil skal fjorårstallene omarbeides
for å være sammenlignbare. Dersom det ikke er mulig å foreta omarbeidelse av sammenligningstall
uten for store kostnader, og det heller ikke er vesentlig for forståelsen av virksomhetens økonomiske
stilling, kan omarbeidelsen utelates.

Motsatt sammenstilling
Inntekt fra bevilgning inntektsføres i henhold til prinsippet om motsatt sammenstilling også ved årets
slutt. Dette følger av endringer i SRS 10 Inntekt fra bevilgninger. Tidligere ble hele bevilgningen
inntektsført ved årets slutt, uavhengig av om den var benyttet eller ikke.
Effekten av prinsippendringen er ikke korrigert for i sammenligningstallene. Fjorårets resultat
og avregning med statskassen er ikke korrigert som følge av denne prinsippendringen. Fjorårets resultat
og avregning med statskassen er presentert som sammenligningstall i ny oppstillingsplan.
Statens kapital
Statens kapital er i SRS av august 2015 opprettet som et nytt avsnitt på gjeldssiden i balansen. Denne
endringen er i stor grad i tråd med hvordan Veterinærinstituttet presenterte årsregnskapet for 2014,
som igjen var i tråd med tilpasninger fastsatt for de statlige forskningsinstituttene under Landbruksog matdepartementet, hvor både statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
og avregninger var klassifisert som del av «Statens øvrige kapital».
For denne prinsippendringen er sammenligningstallene omarbeidet ved at regnskapslinjene for
tidligere ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler og avregninger, er flyttet til det nye
avsnittet statens kapital.
Korreksjoner på bakgrunn av endringer i spesifikasjoner i notene
Sammenlikningstall er i noen tilfeller korrigert for å ivareta endret spesifikasjon i notene – uten at
totalbeløpet for den enkelte regnskapslinje har endret seg. Dette omfatter:
• Spesifikasjonen av salgs- og leieinntekter i note 1.
• Spesifikasjonen av lønnskostnader i note 2.
• Spesifikasjonen av andre driftskostnader i note 5.
• Spesifikasjonen av annen kortsiktig gjeld i note 18.
• Spesifikasjonen av andre kortsiktige fordringer i note 15.

Korrigering av feil – endringer i sammenlikningstall
Korreksjon av Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet og virksomhetskapital
Veterinærinstituttet vurderer per 31.12.2015 at man tidligere år ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for
å disponere en sjablongmessig andel av resultatet mot virksomhetskapitalen. SRS 9 angir at netto
budsjetterte virksomheter kan disponere resultat fra oppdrag til virksomhetskapitalen. Ett krav er at
man må dokumentere hvilke kostnader aktiviteten har medført.
I sammenlikningstallene har man derfor korrigert alle tidligere disponeringer mot virksomhets
kapitalen. Virksomhetskapitalen var i årsregnskapet for 2014 negativ med TNOK 2.329. Dette beløpet er
korrigert til «Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet» (note 7 – tidligere note 15, del 1), som
dermed til sammen utgjør TNOK 10.785 (negativt) i de korrigerte sammenlikningstallene. Det samlede
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beløpet er fordelt på de tre ulike kildene til bevilgningsinntektene – basert på deres forholdmessige
andel av totale bevilgningsinntekter i 2014.
«Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet» i resultatet er korrigert for sammenlikningstallene
i tråd med dette – fra TNOK 11.663 til TNOK 18.436.
Disponering av periodens resultat er korrigert i sammenlikningstallene i tråd med dette – fra TNOK
6.803 til TNOK 0.

Opptjente, ikke fakturerte inntekter (note 14)
Balanseposter relatert til FoU-prosjekter (prosjekter finansiert av tilskudd) på til sammen TNOK 30.058
er korrigert fra regnskapslinjen «Opptjente, ikke fakturerte inntekter» til regnskapslinjen «Ikke
inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer» (se spesifikasjon av «opptjente, ikke mottatte
tilskudd og overføringer (fordringer)» i note 17). Gjenstående saldo på regnskapslinjen «opptjente,
ikke fakturerte inntekter» (note 14) består da kun av balanseposter relatert til prosjekter finansiert av
transaksjonsbaserte inntekter.
Mottatt forskuddsbetaling (note 14)
Balanseposter relatert til FoU-prosjekter (prosjekter finansiert av tilskudd) på til sammen TNOK 28.264
er korrigert fra regnskapslinjen «Mottatt forskuddsbetaling» til regnskapslinjen «Ikke inntektsført
bevilgning, tilskudd og overføringer» (se spesifikasjon av «ikke inntektsførte tilskudd og overføringer
(gjeld)» i note 17).
Gjenstående saldo på regnskapslinjen mottatt forskuddsbetaling (gjeld) (note 14) består da kun av
balanseposter relatert til prosjekter finansiert av transaksjonsbaserte inntekter.
Salgs- og leieinntekter / inntekt fra tilskudd og overføringer (note 1)
Inntekter relatert til FoU-prosjekter (prosjekter finansiert av tilskudd) på til sammen TNOK 8.002
er korrigert fra regnskapslinjen «salgs- og leieinntekter» til «Inntekt fra tilskudd og overføringer»
(se note 1).
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet (note 15 i årsregnskapet for 2014)
I note 7 i årsregnskapet for 2015 inngår avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet, som i 2014 ble
presentert i note 15, del 1. I årsregnskapet for 2014 var tallene i note 15 ikke korrekte. De samsvarte
ikke med regnskapslinjen «Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet» i balansen. Noteopplysningene
i note 7 i årsregnskapet for 2015 er nå i tråd med korrigert beløp for «Avregning bevilgningsfinansiert
virksomhet» i balansen. Se kommentar om korreksjon av balansen for forklaringer til hvorfor denne
regnskapslinjen er endret i sammenlikningstallene.

Transaksjonsbaserte inntekter
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget
på transaksjonstidspunktet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Salg av tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Inntekter fra bevilginger og inntekt fra tilskudd og overføringer
Inntekt fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd og overføringer resultatføres i den perioden da
aktivitetene som inntektene er forutsatt å finansiere er utført, det vil si i den perioden kostnadene
påløper (motsatt sammenstilling). For regnskapsåret 2015 er prinsippet om motsatt sammenstilling
benyttet også ved årets slutt i henhold til SRS 10 av august 2015. Tidligere er hele årets bevilgning
inntektsført ved årets slutt.
Den andelen av inntekt fra bevilgninger og tilsvarende som benyttes til anskaffelse av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler som balanseføres, inntektsføres ikke på anskaffelsestidspunktet, men

40

Årsrapport 2015 – Veterinærinstituttet

Årsregnskap 2015 | DEL VI

avsettes i balansen på regnskapslinjen statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.
I takt med kostnadsføringen av avskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
inntektsføres et tilsvarende beløp fra avsetningen statens finansiering av immaterielle eiendeler og
varige driftsmidler. Periodens inntektsføring fra avsetningen resultatføres som inntekt fra bevilgninger.
Dette medfører at kostnadsførte avskrivninger inngår i virksomhetens driftskostnader uten å få
resultateffekt.
I inntektsføringen av bevilgninger i 2015 inngår inntektsføring relatert til dekning av negativ
avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (inngående balanse 2015, ref. sammenlikningstall i note 7).
Ikke inntektsført bevilgning er presentert på regnskapslinjen «Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og
overføringer».
Til grunn for inntektsføringen av bevilgninger i 2015 har man inntektsført i tråd med påløpte kostnader (motsatt sammenstilling). For kostnader innen bevilgningsfinansiert virksomhet som ikke kan
henføres til én spesifikk bevilgning har man inntektsført bevilgninger fra de tre kildene basert på deres
respektive andeler av totale bevilgningsinntekter i 2015. Denne inntektsføringen har, i kombinasjon
med en negativ avregning ved begynnelsen av året relatert til LMD-andelen, medført at det ved
utgangen av 2015 gjenstår en andel av den negative avregningen relatert til LMD. Se note 7.

Kostnader
Utgifter som gjelder transaksjonsbaserte inntekter kostnadsføres i samme periode som tilhørende
inntekt.
Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer, kostnadsføres i takt med at aktivitetene utføres.

Pensjoner
SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er
følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen som
tilsvarer NRS 6. Årets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til Statens pensjonskasse (SPK).

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varig menes
utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelig menes enkeltstående anskaffelser (kjøp) med
anskaffelseskost på kr 30.000 eller mer. Anleggsmidler er balanseført til anskaffelseskost fratrukket
avskrivninger.
Kontorinventar og datamaskiner (PCer, servere m.m.) med utnyttbar levetid på 3 år eller mer er
balanseført som egne grupper.
Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved en eventuell bruksendring, dersom virkelig verdi er
lavere enn balanseført verdi.

Investeringer i aksjer og andeler
Investeringer i aksjer og andeler er balanseført til kostpris. Dette gjelder både langsiktige og kort
siktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
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Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Her er Norges Banks
spotkurs per 31.12 lagt til grunn.

Statens kapital
Statens kapital består av virksomhetskapital, avregninger og statens finansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler i henhold til oppdatert SRS 1. Oppstillingsplaner for resultatregnskap
og balanse av august 2015. Avsnittet viser statens samlede finansiering av virksomheten. Dette representerer en endring fra tidligere versjon av SRS der avregninger og statens finansiering av immaterielle
eiendeler og varige driftsmidler var klassifisert som gjeld.
Denne endringen er i stor grad i tråd med hvordan Veterinærinstituttet presenterte årsregnskapet
for 2014, som igjen var i tråd med tilpasninger fastsatt for de statlige forskningsinstituttene under
Landbruks- og matdepartementet, hvor både statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige
driftsmidler og avregninger var klassifisert som del av «Statens øvrige kapital».

Avregninger
Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler,
er finansiert av avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet eller ikke inntektsført bevilgning, tilskudd
og overføringer.

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i regnskapslinjen
statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige virksomheter.

Statlige rammebetingelser
Selvassurandørprinsippet
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultat
regnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at
alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.
Nettobudsjetterte virksomheter tilføres likvider løpende gjennom året i henhold til utbetalingsplan fra
overordnet departement. Virksomheten disponerer en egen oppgjørskonto i konsernkontoordningen
i Norges Bank. Denne renteberegnes ikke. Nettobudsjetterte virksomheter beholder likviditeten ved
årets slutt.
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Noter til regnskapet
Note 1 Driftsinntekter
31.12.2015

31.12.2014

Inntekt fra bevilgning fra overordnet departement*

91 359

89 298

Inntekt fra bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt*

69 782

68 613

- brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

-4 615

-3 226

0

0

Inntekt fra bevilgninger

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (post 30-49)
+ utsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer (avskrivninger)

4 899

4 437

+u
 tsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer (bokført verdi avhendede
anleggsmidler)

0

0

+ inntekt til dekning av pensjonskostnader**

0

0

- utbetaling av tilskudd til andre

0

0

Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)

0

0

161 426

159 122

24 991

29 949

7 328

2 924

Andre FoU-inntekter

21 682

8 002

Sum inntekt fra tilskudd og overføringer

54 000

40 876

Gebyrer

0

0

Sum inntekt fra gebyrer

0

0

Sum inntekt fra bevilgninger
*Vesentlige tildelinger skal spesifiseres per post på egne linjer.
**Benyttes av virksomheter som får arbeidsgivers andel av pensjon dekket via samlet bevilgning til SPK.

Inntekt fra tilskudd og overføringer
Tilskudd fra NFR
Tilskudd fra EU

Inntekt fra gebyrer

Salgs- og leieinntekter
Oppdragsinntekter

104 840

85 229

Annen Diagnostikk

14 569

17 353

Andre salgsinntekter

15 428

19 444

907

826

135 744

122 852

Gevinst ved avgang anleggsmidler

0

0

Sum andre driftsinntekter

0

0

351 170

322 850

Kantine
Sum salgs- og leieinntekter
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter
Sammenlikningstallene er omarbeidet i tråd med ny notemal

Se for øvrig kommentarer i prinsippnote
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Note 2 Lønnskostnader
31.12.2015

31.12.2014

149 160

171 252

Feriepenger

17 544

18 904

Arbeidsgiveravgift

25 781

27 326

Pensjonskostnader*

19 692

25 466

Sykepenger og andre refusjoner

-5 844

-6 980

Lønn

Andre ytelser
Sum lønn og sosiale kostnader

3 573

5 097

209 905

241 065

290

298

Antall årsverk:
* Nærmere om pensjonskostnader

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.
Premiesats for 2015 er 14,85 prosent. Premiesatsen for 2014 var 15,95 prosent.
Sammenlikningstallene er omarbeidet i tråd med ny notemal
Se for øvrig kommentarer i prinsippnote

Note 3 Immaterielle eiendeler
Forskning
og
utvikling

Programvare
og lignende
rettigheter

Immaterielle
eiendeler
under
utførelse

Sum

Anskaffelseskost 01.01.2015

0

0

0

0

Tilgang i 2015

0

0

0

0

Avgang anskaffelseskost i 2015 (-)

0

0

0

0

Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i 2015

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12.2015

0

0

0

0

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2015

0

0

0

0

Nedskrivninger i 2015

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2015

0

0

0

0

Ordinære avskrivninger i 2015

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger avgang i 2015 (-)

0

0

0

0

Balanseført verdi 31.12.2015

0

0

0

0

Avskrivningssatser (levetider)

Virksomhets-spesifikt

5 år / lineært

Ingen
avskrivning

(1) Sett inn minustegn hvis disse linjene benyttes.
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Note 4 Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2015

Tomter

Bygninger
og annen
fast
eiendom

0

1 767

Maskiner
og
transportmidler

Driftsløsøre,
inventar,
verktøy o.l.

847

17 919

Anlegg
under
utførelse

Infra
struktureiendeler

Sum

0

0

20 533

Tilgang i 2015

0

0

0

4 615

0

0

4 615

Avgang anskaffelseskost i 2015 (-)

0

0

0

0

0

0

0

Fra anlegg under utførelse til annen gruppe
i 2015

0

0

0

0

0

0

0
25 148

Anskaffelseskost 31.12.2015

0

1 767

847

22 534

0

0

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2015

0

0

0

0

0

0

0

Nedskrivninger i 2015

0

0

0

0

0

0

0

Akkumulerte avskrivninger 01.01.2015

0

794

325

10 111

0

0

11 229

Ordinære avskrivninger i 2015

0

353

169

4 376

0

0

4 899

Akkumulerte avskrivninger avgang i 2015 (-)

0

0

0

0

0

0

0

Balanseført verdi 31.12.2015

0

620

353

8 047

0

0

9 020

Avskrivningssatser (levetider)

Ingen
avskrivning

10-60 år
dekomponert lineært

3-15 år
lineært

Ingen
avskrivning

Virksomhetsspesifikt

3-15 år lineært

Avhendelse av varige driftsmidler i 2015:
Salgssum ved avgang anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

- Bokført verdi avhendede anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

= Regnskapsmessig gevinst/tap

0

0

0

0

0

0

0
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Note 5 Andre driftskostnader
31.12.2015

31.12.2014

Husleie

9 485

9 634

Vedlikehold egne bygg og anlegg

2 973

2 524

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Leie av maskiner, inventar og lignende
Mindre utstyrsanskaffelser
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Kjøp av fremmede tjenester
Reiser og diett
Tap og lignende

37

183

10 217

8 660

892

444

6 560

5 845

3 086

3 291

19 620

13 367

7 764

6 356

332

114

Øvrige driftskostnader

2 916

1 190

Serviceavtaler

5 784

4 740

Aviser, telefon og porto

7 927

5 632

77 595

61 982

Varighet mellom
ett og fem år

Varighet
over fem år

Sum andre driftskostnader

Oversikt over årlige leiebeløp i henhold til leieavtaler*
Husleieavtaler

7 408

981

8 390

Leieavtaler knyttet til immaterielle eiendeler

0

Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler

0

Øvrige leieavtaler

0

Sum leieavtaler

7 408

981

*Kun vesentlige leieavtaler er spesifisert.

Sammenlikningstallene er omarbeidet i tråd med ny notemal
Se for øvrig kommentarer i prinsippnote

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
31.12.2015

31.12.2014

Finansinntekter
Renteinntekter

472

0

Valutagevinst (agio)

158

157

0

0

Utbytte fra selskaper
Annen finansinntekt

0

0

630

157

Rentekostnad

0

15

Nedskrivning av aksjer

0

0

135

119

Sum finansinntekter
Finanskostnader

Valutatap (disagio)

46

Sum

Annen finanskostnad

17

0

Sum finanskostnader

153

134
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Note 7 Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)
31.12.15

31.12.14

Endring

LMD Forvaltningsstøtte

-132

-6 013

-5 881

NFD Forvaltningsstøtte

0

-3 278

-3 278

NFR Grunnbevilgning

0

-1 494

-1 494

-132

-10 785

-10 653

Sum avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet
Årets korrigeringer direkte mot avregninger (kongruensavvik)
Endring i avregning bevilgingsfinansiert virksomhet i balansen

10 653

Korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)

0

Spesifikasjon av andre korrigeringer direkte mot avregninger

0

Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet i resultatregnskapet

10 653

Forklaringer til sammenlikningstall
Avregnet bevilgningsfinansiert virksomhet er korrigert i sammenlikningstallene grunnet korreksjon av vesentlige
feil i regnskap 2014, se prinsippnote.

Note 8 Opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter)
Opptjent virksomhetskapital 01.01.2015

0

Overført fra årets resultat

-1 159

Opptjent virksomhetskapital 31.12.2015

-1 159

Nettobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter kan opptjene virksomhetskapital.
Nettobudsjetterte virksomheter kan bare opptjene virksomhetskapital fra inntekter fra oppdrag.
Saldo virksomhetskapital er pr 01.01.2015 korrigert. Se nærmere forklaring i prinsippnote

Note 9 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
31.12.2015

31.12.2014

Avgift 1

0

0

Avgift 2

0

0

Avgift 3…

0

0

Sum inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen

0

0

Note 10 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
31.12.2015

31.12.2014

Tilskudd til 1

0

0

Tilskudd til 2

0

0

Tilskudd til 3…

0

0

Sum utbetalinger av tilskudd til andre

0

0
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Note 11 Investeringer i aksjer og andeler
Ervervs
dato

Antall
aksjer

Eier
andel

Stemme
andel

Årets
resultat i
selskapet

Balanseført
egenkapital
i selskapet

Balanseført
verdi
kapital
regnskapet

Balanseført
verdi
virksomhets-
regnskapet

Aksjer
Instrumenttjenesten AS
ITAS Eierdrift AS

50

5,0 %

5,0 %

36 000

15 520 000

0

50 000

3

3,0 %

3,0 %

-163 000

190 000

0

3 350

0

53 350

Balanseført verdi 31.12.2015
Beløpene er i hele kroner
Kilde årsregnskap fra 2014, fordi selskap har ennå ikke avlagt for 2015

Note 12 Beholdninger av varer og driftsmateriell
31.12.2015

31.12.2014

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

0

0

Varer under tilvirkning

0

0

Ferdige egentilvirkede varer

0

0

Innkjøpte varer (ferdigvarer)

0

0

Sum anskaffelseskost

0

0

Ukurans i råvarer og innkjøpte halvfabrikata

0

0

Ukurans i varer under tilvirkning

0

0

Ukurans i ferdige egentilvirkede varer

0

0

Ukurans i innkøpte varer (ferdigvarer)

0

0

Sum ukurans

0

0

Sum beholdninger av varer og driftsmateriell

0

0

31.12.2015

31.12.2014

Anskaffelseskost

Ukurans

Note 13 Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende
Kundefordringer i utenlandsk valuta
Avsatt til forventet tap (-)
Sum kundefordringer
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24 379

26 051

-23

0

-200

-200

24 157

25 851
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Note 14 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Mottatt forskuddsbetaling
31.12.2015

31.12.2014

Opptjente, ikke fakturerte inntekter (fordring)
Opptjente ikke fakturerte inntekter, oppdrag
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter

8 944

3 714

103

1 467

9 047

5 181

15 423

20 572

500

2 313

15 924

22 885

Mottatt forskuddsbetaling (gjeld)
Mottatt forskudd oppdrag
Mottatt forskudd salgs- og leieinntekter
Sum forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter
Sammenlikningstallene er omarbeidet i tråd med ny notemal
Se for øvrig kommentarer i prinsippnote

Note 15 Andre kortsiktige fordringer
31.12.2015

Forskuddsbetalt lønn

31.12.2014

5

0

Reiseforskudd

50

0

Personallån

84

135

0

0

0

0

374

0

Andre fordringer på ansatte
Forskuddsbetalt leie
Andre forskuddsbetalte kostnader
Andre fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer

0

1 535

514

1 670

Note 16 Bankinnskudd, kontanter og lignende
31.12.2015

Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)
Øvrige bankkontoer
Kontantbeholdninger
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

31.12.2014

47 527

43 367

0

0

1

4

47 528

43 371
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Note 17 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter)
31.12.15

31.12.14

Endring

Ikke inntektsført bevilgning fra fagdepartementet (gjeld)
LMD bevilgning

0

0

0

Sum ikke inntektsført bevilgning fra fagdepartementet (gjeld)

0

0

0

NFD bevilgning

5 221

0

5 221

Forskningsrådet Grunnbevilgning

1 381

0

1 381

Sum ikke inntektsført bevilgning fra andre departementer (gjeld)

6 602

0

6 602

5 829

9 091

-3 262

10 666

12 868

-2 202

5 585

6 305

-720

22 080

28 264

-6 184

-5 913

-10 713

-4 800

-12 410

-14 378

-1 968

-6 135

-4 967

1 168

-24 458

-30 058

-5 600

4 224

-1 794

-5 182

Ikke inntektsført bevilgning fra andre departementer (gjeld)

Ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (gjeld)
EU prosjekter
Forskningsrådet prosjekter
Andre prosjekter
Sum ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (gjeld)
Opptjente, ikke mottatte tilskudd og overføringer (fordringer)
EU prosjekter
Forskningsrådet prosjekter
Andre prosjekter
Sum opptjente, ikke mottatte tilskudd og overføringer (fordringer)
Sum ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer

Sammenlikningstallene er omarbeidet på bakgrunn av prinsippendringer. Se nærmere forklaringer i prinsippnote.

Note 18 Annen kortsiktig gjeld
31.12.2015

31.12.2014

Skyldig lønn

0

0

Annen gjeld til ansatte

0

0

166

2 040

0

442

Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld
Mellomværende SPK

0

-267

Avsetning forpliktelse flexitid/feriedager

5 366

4 661

Sum annen kortsiktig gjeld

5 533

6 876

31.12.2015

31.12.2014

5 028

11 031

Note 19 Avsetning for langsiktige forpliktelser

Avsetning sluttpakker

Veterinærinstituttet var igjennom en nedbemanningsprosess i 2014 og i den forbindelse er det
foretatt en avsetningen for sluttpakker og sluttvederlag som skal utbetales i senere år
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Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015
Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev
Samlet
tildeling

Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post

Posttekst

1112

[Kunnskapsutvikling og beredskap
mm. på matområdet]

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling
og beredskap ved Veterinærinstituttet

1137

[Forskning og innovasjon]

53

Omstillingsmidler til instituttsektoren

90 359
1 000

928

[Annen marin forskning og utvikling] 50

Tilskudd Veterinærinstituttet

53 353

194055

[NFR Grunnbevilgning]

Basisbevilgning

22 731

F40

Sum utgiftsført

167 443

Beholdninger rapportert i likvidrapport **

Note*

Regnskap
2015

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

16

43 371

Endringer i perioden

16

4 157

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

47 528

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto

Tekst

6001/82xxxx

Beholdninger på konto(er) i Norges Bank

6xxxxx

Eiendeler (aksjer, leieboerinnskudd, m.m)

Note*

16

2015

2014

47 528

43 367

Endring

4 161
0

* Henvisning til aktuell note i virksomhetsregnskapet
** Dersom virksomheten disponerer flere oppgjørskontoer i Norges Bank enn den ordinære driftskontoen, skal også disse beholdningen spesifiseres
med inngående saldo, endring i perioden og utgående saldo. Slike beholdninger skal iogså inngå i oversikten over beholdninger rapportert til k
 apitalregnskapet.
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