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Innspill til Næringskomitéens høring den 18. oktober 

2016 om statsbudsjettet for 2017 fra Norecopa 

 
 

 
LMDs budsjett kap. 1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 

Post 50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet 

 
 

Norecopa arbeider for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk. Organisasjonen ble 

stiftet i 2007 og får en tildeling fra LMD over budsjettet til Veterinærinstituttet (kap. 1112, 

post 50) som tilsvarer en halv sekretærstilling og kr. 200.000 i driftsmidler. Størrelsen på 

denne tildelingen er uendret siden 2008. 
 

De fire siste årene har imidlertid Næringskomitéen styrket Norecopas budsjett med en halv 

million kroner årlig i budsjettforhandlingene. Dette har gitt Norecopa tilstrekkelig alburom til 

å gjennomføre en rekke tiltak for å erstatte, redusere og forbedre dyreforsøk, som blir omtalt 

under høringen, ved å øke sekretærstillingens prosent. Midlene har allikevel aldri rukket til 

mer enn en 80% stilling. Norecopas sekretær bruker derfor fortsatt mye tid på å søke om flere 

midler. 

 

I 2016 har Norecopas økonomiske situasjon vært enda vanskeligere, på grunn av høyere 

overhead fra Veterinærinstituttet, som formidler tildelingen fra LMD. Dette til tross for det 

som sto i Næringskomitéens budsjettinnstilling for 2016: 

 
‘De økonomiske rammene for Norecopa måtte holdes minst på samme nivå som i 2015’. 
 
Derfor ber Norecopa Næringskomitéen om å heller beskrive stillingsprosenten som 

Norecopas sekretariat skal ha, istedenfor å omtale de økonomiske rammene. 
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Kompetansen i Norecopa er ettertraktet internasjonalt. Norecopa drifter 3 av de 12 

databasene som EU-kommisjonen anbefaler på sine nettsider som "Key Resources". Mange 

medlemsland har relativt lite kunnskap om fremskrittene innenfor forsøksdyrlære og trenger 

hjelp. Norecopa seiler i medvind, men trenger flere krefter i maskinrommet for å sikre stabil 

fremdrift. En 80% stilling i sekretariatet er for lite. Norecopa ber derfor om at tildelingen fra 

LMD skal økes til det som tilsvarer en hel sekretærstillingen, samt kr. 250.000 i driftsmidler. 

 

I LMDs proposisjon for 2017 står det, slik som i fjor, kun at Veterinærinstituttet skal drive 

Norecopas sekretariat videre - ikke på hvilket nivå. 

 

Norecopa ber derfor om at Næringskomitéen spesifiserer stillingsprosenten 

og driftsmidlene som de ønsker at Norecopa skal ha, fremfor å uttale seg slik 

den gjorde i fjor. 

Norecopa ber om midler til en hel stilling til sekretariatet, samt at  

driftsmidlene økes med kr. 50 000 i forhold til perioden 2008-2016, fra kr. 200 

000 til kr. 250 000. 
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