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Rundskriv 2022/1

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til
regelverk
Kommentarer og utdypende forklaringer til forskrift om tilskudd til veterinærreiser.
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Innledning
Dette rundskrivet gir kommentarer og utdypende forklaringer til forskrift om tilskudd til veterinærreiser, og erstatter
rundskriv «2021/32 Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk». 

Reglene om tilskudd til veterinærreiser er gitt i følgende dokumenter:

• Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (FOR-2015-04-30-426). Her finner du vilkårene for å motta tilskudd til
veterinærreiser.

• Jordbruksavtalen. Hvor mye tilskudd søker kan få, står i jordbruksavtalen. Her finner du satser og tilskuddstak som skal
brukes for å beregne tilskuddet.
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Oversikt over endringer

Endringer i kraft fra 1. januar 2022

Endringer i tabell 8.2 Satser – Tilskudd til veterinærreiser i Teknisk Jordbruks-avtale 2021-2022
Det er innført en ny sats ved bruk av båt som veterinæren disponerer. Bakgrunnen for dette er at departementet anerkjenner
at kostnadene ved bruk av båt vanligvis er langt høyere enn kostnadene ved bruk av bil. I tillegg er ordlyden som angir de
øvrige satsene for tilskudd til veterinærreiser, endret noe:  

• Satsen «Tilskudd ved bruk av eget fremkomstmiddel» er byttet ut med «Reisetilskudd per km ordinær sats». Denne satsen
gjelder alle tilfeller hvor de andre satsene i tabell 8.2 ikke kommer til anvendelse. 

• Satsen «Tilskudd for reise og ventetid ved bruk av leid skyss og rutegående transportmiddel» er byttet ut med en sats for
«Reise- og ventetidstilskudd per time ved bruk av kommersiell transporttjeneste». 

• «Tilskuddstak ved bruk av leid skyssbåt» er byttet ut med «Tilskuddstak per km ved bruk av kommersiell
transporttjeneste».

• «Tilskuddstak for andre kostnader ved bruk av leid skyssbåt» er byttet ut med «Tilskuddstak for fakturerte oppstarts- og
ventetidskostnader per reise ved bruk av kommersiell transporttjeneste». 

Endringer i forskriften
Den 27. desember 2021 fastsatte Landbruks- og matdepartementet endringer i forskriften som trådte i kraft 1. januar 2022
og som dermed vil få effekt for tilskudd til reiser som er utført fra og med 1. januar 2022. Endringene kom dels som følge av
ny begrepsbruk for satsene i Teknisk Jordbruksavtale 2021-2022 og et ønske om en tydeliggjøring og begrensning av når
de høyere satsene ved bruk av «kjøpt transporttjeneste» skal komme til anvendelse. I tillegg var endringene begrunnet i at
departementet ønsket en tydeligere og mer presis ordlyd i tråd med forvaltningspraksis og en mer oversiktlig og logisk
strukturering av reglene i forskriften.

Endringene og bakgrunnen for dem er omtalt utførlig i forarbeidene: 

• høringsnotat av 13. november 2021
• fastsettelsesbrev av 27. desember 2021

Kort om de konkrete endringene i forskriften:

• Grunnvilkårene er samlet i ett ledd i § 2. I tillegg er presiseringen av hva som regnes som «husdyr» nå plassert i § 2 i
stedet for i § 3. Bestemmelsene om hva det ikke kan gis tilskudd til, som tidligere sto i § 2 fjerde ledd, er flyttet til § 4. 

• Definisjonene av begrepene «eget fremkomstmiddel», «leid skyss» og «rutegående fremkomstmiddel» er ikke videreført. I
stedet har man, i § 4, definert hva som ligger i bruken av «kommersiell transporttjeneste», som er en forutsetning for å
kunne få tilskudd etter satsen for kommersiell transporttjeneste. 

• Paragraf 3 er som følge av det som er nevnt i de foregående kulepunktene uten innhold og er derfor opphevet.
• Første ledd i ny § 4 er en videreføring av regelen i det som tidligere var andre ledd i paragrafen. 
• Reglene for beregning av tilskudd ved bruk av kommersiell transporttjeneste:
• Andre ledd i ny § 4 er en videreføring av regelen i det som tidligere var tredje ledd i § 4. Ordlyden som er brukt til å

formulere reglene er imidlertid litt forandret. Uttrykket «kommersiell transporttjeneste» er innført for å signalisere
tydeligere i hvilke tilfeller lovgiver mener å åpne for høyere tilskuddsutbetaling enn etter den ordinære satsen.  

• Tredje ledd i ny § 4 inneholder nærmere krav som må være oppfylt for at noe skal regnes som kommersiell
transporttjeneste. Fjerde ledd i ny § 4 inneholder en regel om at tilskuddet likevel ikke kan beregnes på grunnlag av
reglene for kommersiell transporttjeneste hvis veterinæren eller noen av veterinærens nærstående har eierinteresser i
foretaket som har utført den kommersielle transporttjenesten. Reglene om når det kan og ikke kan gis tilskudd på
grunnlag av satsen som gjelder ved bruk av kommersiell transporttjeneste er det som er de største endringene i
forskriften. Bakgrunnen for disse endringene er at det har vært tilfeller der det kan tyde på at enkelte veterinærer har
innrettet seg med tanke på tilskuddsmaksimering i strid med formålet med tilskuddsordningen. Formålet med
tilskuddsordningen er å utjevne ulikheter i husdyrprodusentenes kostnader til veterinærtjenester som følge av forskjeller i
veterinærens reisekostnader. Tilskuddet er ikke ment å være et driftstilskudd som skal bidra til veterinærdekningen eller
ha til hensikt å bidra til større overskudd for veterinærene eller deres nærstående.

• Regelen som tidligere sto i § 5 første ledd om at tilskuddet beregnes på grunnlag av satser innenfor tilskuddstak i
jordbruksavtalen er flyttet til § 4 fjerde ledd. Regelen om tilskudd for rekvirentskyss er ikke lenger aktuell fordi slik skyss
ikke regnes som kommersiell transporttjeneste. Ved bruk av rekvirentskyss kan det beregnes tilskudd etter den ordinære
satsen for reisetilskudd per km. Tidligere første ledd i § 5 derfor er opphevet og det som før var andre og tredje ledd osv.
er nå blitt henholdsvis første og andre ledd osv. 

• I § 7 andre ledd er det åpnet for å dispensere fra regelen i § 4 andre ledd, jf. tredje og fjerde ledd. Denne
dispensasjonsadgangen innebærer at det i helt særlige tilfeller likevel kan gis tilskudd etter reglene for kommersiell
transporttjeneste – selv om transportøren ikke kan sies å drive kommersielt og/eller veterinæren eller noen av
veterinærens nærstående har eierinteresser i foretaket som har fakturert transporten.
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§ 1 Formål

§ 1
Tilskudd til veterinærreiser skal bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentarer til formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å minske ulikhetene i kostnadsnivået på veterinærtjenester for
husdyrprodusenter ulike steder i landet. Dette søkes oppnådd ved at veterinærforetakene reduserer husdyrprodusentenes
faktura tilsvarende det de mottar i reisetilskudd. Ordningen har ikke som formål å sikre veterinærdekning i et område eller å
bidra til overskudd i veterinærforetak. Forskriften regulerer imidlertid ikke hva veterinærforetakene kan fakturere
husdyrprodusentene.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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§ 2 Grunnvilkår

§ 2
Reisetilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som tilbyr veterinærtjenester og som er registrert i
Enhetsregisteret, for reiser i forbindelse med veterinærtjenester på husdyr. Som husdyr regnes dyr som
kan danne grunnlag for jordbruksforetakets avløsertilskudd etter jordbruksavtalen kapittel 9.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentarer til grunnvilkår
Det er bare foretak som tilbyr veterinærtjenester og som er registrert i Enhetsregisteret som kan søke om og motta tilskudd.
At foretaket tilbyr veterinærtjenester, ivaretas ved at veterinærer som søker om tilskudd til veterinærreiser på vegne av et
foretak må oppgi veterinærnummer og resept-id første gang de logger seg inn i Dyrehelseportalen. 

Tilskudd kan gis for reiser som gjelder alle typer veterinærtjenester på husdyr som for eksempel syke- og
inseminasjonsbesøk, vaksinering, avhorning, drektighetskontroll og oppfølging av dyrevelferdsprogram. Unntakene er
veterinærreiser som har embryoinnlegging som eneste reiseformål og reiser foretatt i henhold til matloven. Det følger av § 4
femte ledd at slike reiser ikke er tilskuddsberettiget.    

Som husdyr regnes dyr som kan inngå i tilskuddsgrunnlaget for foretak som søker avløsertilskudd etter jordbruksavtalen
kapittel 9. Av tabell 9.1 og 9.2 fremkommer det at dette er følgende typer dyr:

• Melkeku
• Ammeku
• Øvrige storfe
• Melkegeit og melkesau
• Sau og ammegeit
• Avlsgris
• Slaktegris
• Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess
• Hest
• Avlskanin
• Gås, kalkun og and
• Kylling og kalkun solgt som livdyr
• Slaktekylling
• Økologisk slaktekylling
• Revetispe
• Minktispe
• Hjort 

Nærmere definisjoner mv. av disse dyreslagene er gitt i kapittel 7.2.2 i siste jordbruksavtale. Reiser i forbindelse med
veterinærtjenester på andre dyreslag enn dette gis det ikke reisetilskudd for.

Målgruppen for tilskudd til veterinærreiser er husdyrprodusenter. I kravet om at husdyret må kunne gi grunnlag for
avløsertilskudd ligger det derfor en reservasjon mot at hobbydyr kan gi grunnlag for reisetilskudd. 

Hvis foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon med dyret som en del av denne produksjonen, vil behandling av dyret
kunne gi rett på reisetilskudd. I dette ligger at foretaket må drive produksjon av dyreslaget i et stort nok omfang til at det kan
ansees som “vanlig jordbruksproduksjon” som kan gi minst 5000 kroner i avløsertilskudd, eller at andre dyreslag i tillegg
gjør at foretaket kan ansees som husdyrprodusent med vanlig produksjon på et slikt nivå.

Hvis foretaket mottar produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd for dyreslaget som blir behandla, kan vi anta at foretaket
driver vanlig jordbruksproduksjon. Det er likevel ikke et krav om at foretaket har søkt om produksjons- eller avløsertilskudd.

At det kun er dyr som kan inngå i tilskuddsgrunnlaget for foretak som søker avløsertilskudd etter jordbruksavtalen kapittel 9
som regnes som husdyr etter denne forskriften, betyr ikke at foretaket må ha rett til avløsertilskudd, men at dyreslaget som
blir behandla står i tabell 9.1 / tabell 9.2 i gjeldende jordbruksavtale. Det kan altså gis reisetilskudd til besøk hos skoler eller
andre offentlige eller private institusjoner som driver vanlig jordbruksproduksjon med det dyreholdet som dyret er en del av,
selv om slike virksomheter ikke kan få avløsertilskudd.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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§ 3 Definisjoner

§ 3 (Opphevet)
Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser(lovdata)

Bestemmelsen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2022 fordi det ikke lenger anses nødvendig med en egen
definisjonsbestemmelse.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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§ 4 Reisetilskudd

§ 4
Reisetilskudd kan gis for reiste kilometer og for dokumenterbare utgifter på reisen til bompenger,
parkering og lignende. 

Dersom veterinæren benytter kommersiell transporttjeneste, kan det i stedet gis tilskudd til dekning av
veterinærens dokumenterte utgifter til transporttjenesten, og for den tiden veterinæren er på reise med slik
transport. Som reisetid regnes også nødvendig ventetid. 

Som kommersiell transporttjeneste etter andre ledd regnes foretak som driver allment tilgjengelig
persontransport i næringsøyemed. Det samme gjelder transporttjeneste som inngår i annen offentlig
finansiert beredskapsordning enn kommunal veterinærvakt. Transporttjenesten må i tillegg inneha løyve
eller være registrert i samsvar med offentligrettslige krav. 

Bruk av kommersiell transporttjeneste som veterinæren eller nærstående til veterinæren har eierinteresser
i, gir ikke grunnlag for tilskudd etter andre ledd. Som veterinærens nærstående regnes samme personkrets
som omfattes av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 1-5. 

Tilskudd gis til dekning av nødvendige reiseutgifter etter satsene og innenfor tilskuddstakene som følger
av jordbruksavtalen kapittel 8. Det gis ikke tilskudd til reiser som foretas 

a. i forbindelse med embryoinnlegging, eller 
b. i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og

bestemmelser gitt i medhold av den. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentar til reisetilskudd
Denne bestemmelsen regulerer hva det kan gis reisetilskudd for, og hvordan reisene godtgjøres. Utgangspunktet er at det
gis tilskudd for reiste kilometer. Det kan også gis tilskudd for dokumenterbare utgifter på reisen som for eksempel
bompenger og parkering. Hvis vilkårene i andre, jf. tredje og fjerde ledd er oppfylt, kan det i stedet gis tilskudd for utgifter til
kjøp av kommersiell transporttjeneste og for tid på reise med slik transport, inkludert ventetid. 

Første ledd: Hovedregelen om hva det kan gis reisetilskudd for
Første ledd slår fast at det kan gis tilskudd for reiste kilometer og for utgifter på reisen som for eksempel bompenger,
parkeringsavgift og lignende. 

Tilskudd for reiste kilometer skal beregnes etter ordinær sats, med mindre veterinæren har benyttet båt. I så fall skal satsen
for bruk av båt brukes. Dette gjelder uavhengig av hvilken type fremkomstmiddel som er benyttet og hvem som eier
fremkomstmiddelet/¬båten. Dette gjelder også uavhengig av hvem som skysser veterinæren, med mindre veterinæren har
benyttet kommersiell transporttjeneste som oppfyller vilkårene i tredje og fjerde ledd. Hvis veterinæren for eksempel har
benyttet rekvirentskyss eller har leid eller leaset en bil eller båt, er det ordinær sats eller satsen ved bruk av båt som skal
benyttes. 

For at utgifter på reisen, som for eksempel bompenger, parkeringsavgift og lignende, skal gi grunnlag for tilskudd må de
kunne dokumenteres. Havneavgift er eksempel på en lignende utgift som også kan gi grunnlag for tilskudd, mens mat og
drikke ikke regnes som lignende utgifter og dermed ikke kan gi grunnlag for tilskudd. Utgifter til drivstoff/lading eller
avskrivninger gir heller ikke grunnlag for tilskudd ettersom dette allerede innbakt i kilometersatsen. 

Det kan ikke gis tilskudd til ventetid i forbindelse med reisen, med unntak av ventetid knyttet til bruk av kommersiell
transporttjeneste som oppfyller vilkårene i tredje og fjerde ledd.

Andre ledd: Tilskudd ved bruk av kommersiell transporttjeneste
Andre ledd regulerer hvordan tilskuddet beregnes hvis veterinæren har benyttet en kommersiell transporttjeneste. I slike
tilfeller kan det, i stedet for tilskudd per reiste kilometer, gis tilskudd for dokumenterbare utgifter til transporttjenesten. Slike
utgifter er for eksempel taxiregning, fergebillett eller faktura for reise med kommersiell tilbyder av skyssbåttjenester. Det kan
også gis tilskudd for tiden veterinæren har brukt på reise med slik transport – inkludert nødvendig ventetid (for eksempel i
fergekø). 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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Hva som er nødvendig ventetid, vil kunne variere. I tilfeller der veterinæren reiser fra kontoret sitt til rekvirenten, skal det i
utgangspunktet bare gis tilskudd for ventetid som er å betrakte som «normal ventetid». Som hovedregel vil det kun være
aktuelt å gi tilskudd for «unormal lang ventetid» i tilfeller der veterinæren må vente på leid skyss eller rutegående
fremkomstmiddel på vei fra rekvirenten til kontoret, eller fra én rekvirent til en annen. Det kan likevel også forekomme at
«unormal» lang ventetid er å betrakte som nødvendig i tilfeller der veterinæren er på reise fra kontoret sitt til rekvirent. I
tvilstilfeller kan statsforvalter be veterinæren om mer informasjon som kan godtgjøre at omsøkt ventetid var nødvendig
ventetid.

Tredje ledd: Hva regnes som kommersiell transporttjeneste 
Tredje ledd oppstiller krav som må være oppfylt for at tilskuddet skal kunne beregnes etter reglene for reise med
kommersiell transporttjeneste i andre ledd. 

For det første må transporttjenesten være utført av et foretak. Dette betyr at privatpersoner som driver persontransport faller
utenfor ordningen. 

For det andre må foretaket drive allment tilgjengelig persontransport i næringsøyemed. Med allment tilgjengelig
persontransport menes persontransport som reelt sett tilbys allmenheten og at tjenesten ikke bare er forbeholdt noen få.
Det stilles ikke krav om at persontransporten må være rutegående, men den må være organisert slik at den kan bestilles av
en ubestemt krets av personer. 

Alternativt kan transporttjenesten inngå i en offentlig finansiert beredskapsordning (utenom eller i tillegg til kommunal
veterinærvakt). Ofte vil transporttjenesten da være knyttet til helsetjenesten, men det kan også gjelde beredskapsordninger
til andre formål som for eksempel Forsvaret, politiet eller brann- og redningsetaten. 

Det tredje kravet er knyttet til at foretaket som har utført transporttjenesten må ha de løyvene og registreringene som kreves
for å oppfylle offentligrettslige krav. Per januar 2022 er dette først og fremst kravene som er fastsatt i yrkestransportlova § 7
(for transport i rute), krav om tryggingssertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske
skip og flyttbare innretninger § 6, og kravene i forskrift 14. januar nr. 63 om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre
passasjerer § 3. 

Fjerde ledd: Veterinæren eller nærstående kan ikke ha eierinteresser i transportforetaket
Fjerde ledd slår fast at det ikke kan gis tilskudd etter reglene og satsene for kommersiell transporttjeneste hvis veterinæren
eller noen av veterinærens nærstående har eierinteresser i foretaket som har utført transporttjenesten. I slike tilfeller skal
derfor tilskuddet beregnes på grunnlag av reglene i første ledd. Det kan da gis tilskudd for reiste kilometer etter ordinær sats
eller satsen ved bruk av båt, og for dokumenterbare utgifter til bompenger, parkering og lignende på reisen. 

Femte ledd første punktum: Nødvendighetsvilkår og satser og tilskuddstak 

Utgiftene må være nødvendige
Første punktum slår fast at tilskuddet gis for nødvendige reiseutgifter. I det at reiseutgiftene må være nødvendige ligger et
krav om at reiseutgiftene var en forutsetning for at reisen kunne gjennomføres på en fornuftig måte og direkte relaterte til
frakt av veterinæren til stedet der veterinærtjenesten ble utført. Det kan for eksempel ikke gis tilskudd for utgifter til leie av
kommersiell skyssbåt eller helikopter hvis reisen kunne blitt gjennomført ved bruk av egen bil og ferge. 

Satser og tilskuddstak
Satsene og tilskuddstakene for beregning av reisetilskudd fremgår av tabell 8.2 i jordbruksavtalen. Satsene for 2021 fremgår
av jordbruksavtale 2020-2021, mens satsene for 2022 fremgår av teknisk jordbruksavtale 2021-2022. Satsene og
tilskuddstakene gjelder for reiser som er påbegynt i det kalenderåret de gjelder for. 

Beskrivelsen av satsene for 2022 er noe endret i forhold til tidligere. Jordbruksavtale 2020 – 2021 hadde ingen egen sats for
bruk av båt. Tilskudd for reise- og ventetid var knyttet til bruk av leid skyss og rutegående transportmiddel, og
tilskuddstakene var knyttet spesifikt til bruk av leid skyssbåt. Begrepet «kommersiell transporttjeneste» kan sies å ha erstattet
begrepene «leid skyss», «rutegående transportmiddel» og «leid skyssbåt». 

Satser – tilskudd veterinærreiser jf. tabell 8.2 Sats
2022

Reisetilskudd per km ordinær sats 14,37 kr

Reisetilskudd per km ved bruk av båt  50 kr

Reise- og ventetidstilskudd per time ved bruk av kommersiell transporttjeneste 450 kr

Tilskuddstak per km ved bruk av kommersiell transporttjeneste 110 kr

Tilskuddstak for fakturerte oppstarts- og ventetidskostnader per reise ved bruk av kommersiell
transporttjeneste

2 000 kr
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Den ordinære satsen kan i prinsippet gi grunnlag for tilskudd til reise med alle mulige slags fremkomstmidler, men det mest
typiske vil være bruk av bil. Satsen er en god del høyere enn statens reiseregulativ, fordi den skal kompensere både for
veterinærens tidsbruk og for kostnadene knyttet til bruk av bilen. Satsen for bruk av egen båt er også ment å kompensere for
kostnadene knyttet til bruken av båten og for tiden på reise, men er satt enda høyere fordi det vanligvis er klart dyrere med
båttransport enn med bilkjøring. 

For utlegg som knytter seg til reiser med bruk av kommersiell transporttjeneste, gis det tilskudd for dokumenterte utgifter,
men begrenset opp til tilskuddstakene:

• inntil 110 kroner per fakturerte kilometer. Distansen det kan gis tilskudd til, kan også inkludere distansen en skyssbåt for
eksempel må kjøre til og fra stedet der veterinæren plukkes opp før og leveres etter utført oppdrag.

• inntil 2 000 kroner for fakturerte oppstarts- og ventetidskostnader per reise. Oppstarts- og ventetidskostnader kan også
inkludere andre kostnader på fakturaen som ikke er å betrakte som kostnad per kilometer. 

Tilskuddstakene for bruk av kommersiell transporttjeneste gjelder uansett hva slags transportmiddel som er benyttet – ikke
bare hvis det er brukt leid skyssbåt.

Bruk av beredskapsfartøy som følge av koronapandemien
I fotnote til tabell 8.2 i Teknisk Jordbruksavtale 2021-2022 står det at «I tilfeller der det er nødvendig å bruke
beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien er tilskuddstak for «andre kostnader»
per reise ved bruk kommersiell transporttjeneste kr 15 000».

Tilskuddstaket for oppstarts- og ventetidskostnader per reise ved bruk av kommersiell transporttjeneste er hevet fra 2 000
kroner til 15 000 kroner per reise, for de tilfellene der veterinæren, på grunn av koronapandemien må benytte
beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader. Det er altså bare i den grad kostnadene til slik skyss har økt
som følge av koronapandemien, for eksempel fordi fergen ikke lenger går på kveldstid og veterinæren derfor må leie fergen
for å komme seg til og fra rekvirenten, at det økte tilskuddstaket skal gjelde. For øvrig gjelder det ordinære tilskuddstaket for
«andre kostnader» på 2 000 kroner per reise.

For reiser hvor det økte tilskuddstaket kommer til anvendelse, gis det i tillegg reise- og ventetidstilskudd etter gjeldende sats
og tilskudd for reiste kilometer opp til tilskuddstaket per km ved bruk av kommersiell transporttjeneste. 

Veterinærene må informere statsforvalter om reiser de eventuelt mener omfattes av det økte tilskuddstaket for
ekstraordinære «andre kostnader». Statsforvalter må, for hver enkelt reise veterinærene har angitt, vurdere nærmere om det
økte tilskuddstaket kommer til anvendelse eller ikke.

Statsforvalteren må orientere de veterinærene det er sannsynlig at kan bli berørt av det hevede tilskuddstaket om
retningslinjene her. Videre må statsforvalter holde Landbruksdirektoratet oppdatert om bruken av det hevede tilskuddstaket. 

Femte ledd andre punktum: Reiser det ikke gis tilskudd for
Av § 4 femte ledd andre punktum fremgår det at det ikke gis tilskudd til reiser som har embryoinnlegging som eneste
formål. Det gis heller ikke tilskudd til reiser som er foretatt i henhold til matloven eller bestemmelser gitt i medhold av
denne.
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§ 5 Beregning av reisetilskudd

§ 5
Som hovedregel skal faktisk utgangspunkt og endepunkt for reisen legges til grunn ved beregningen av
tilskuddet. Hvis reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra
nærmeste tilgjengelige veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd. 

Beregningen skal ta utgangspunkt i at reisen skal foretas på den mest hensiktsmessige måten. 

Reisetilskudd beregnes for rekvirentbesøk oppgitt i søknad. Det skal gjøres fradrag for tilskudd tilsvarende
40 km reise med egen bil per omsøkte rekvirentbesøk. 
 

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Utgangs- og endepunkt for reisen
Regelen for hvordan reisetilskuddet skal beregnes er formulert litt ulikt for reiser foretatt innenfor og utenfor kommunal
veterinærvakttjeneste.

Første punktum – reiser som ledd i vakttjeneste
Som hovedregel er det faktisk utgangs- og endepunkt for reisen som skal føres opp i søknaden, og som skal legges til grunn
ved beregningen av reisetilskuddet. Dette er også mest hensiktsmessig fordi den elektroniske søknadsløsningen legger opp
til at veterinæren skal legge inn reisen ved å registrere geografisk posisjon for utgangspunktet, alle besøkspunktene og
endepunktet for reisen. 

For reiser som er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, som kommunen har plikt til å organisere i henhold til
dyrehelsepersonelloven § 3 andre ledd, vil det alltid være faktisk utgangs- og endepunkt for reisen som skal føres opp i
søknaden. Med reise foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten menes følgende:

1. Reisen er foretatt utenom ordinær arbeidstid. Dette punktet er oppfylt hvis reisen inneholder minst ett besøk som er
foretatt utenfor ordinær arbeidstid. Det stilles ikke krav om at dette er besøk som inngår i reiseruta det blir gitt
tilskudd for. Det kan altså også være besøk som er nærmere utgangspunktet enn 40 km. 

2. Reisen må være foretatt av veterinær som

a. har avtale med en eller flere kommuner om å delta i den kommunale, kliniske veterinærvakten, og som
b. har slik vakt på det tidspunktet minst ett av besøkene på reisen er foretatt, og
c. dette besøket er til rekvirent innenfor det geografiske ansvarsområdet for den kommunale vakttjenesten.  

Andre punktum – reiser utenom vakttjenesten 
For reiser som er foretatt utenom vakttjenesten, gjelder ikke hovedregelen fullt ut. Prinsippet om at reiseutgiftene må være
nødvendige gjelder fortsatt. For slike reiser skal derfor avstanden fra det nærmeste tilgjengelige veterinærforetaket legges til
grunn ved beregningen av tilskuddet hvis dette klart gir et lavere tilskuddsbeløp enn det faktiske utgangs- eller endepunktet
for reisen. I så fall skal forretningsadressen til det nærmest beliggende veterinærforetaket som hadde tilgjengelig veterinær
for oppdraget, legges til grunn som utgangs- og endepunkt for reisen, også hvis det er forretningsadressen til foretaket som
veterinæren utfører oppdraget på vegne av.

Som forretningsadresse regnes vanligvis adressen foretaket er registrert med i Brønnøysundregisteret. For at
veterinærforetaket skal anses tilgjengelig, må veterinæren/-e som jobber for foretaket ha hatt anledning til å utføre det
konkrete oppdraget og vanligvis tilby den typen tjenester rekvirenten har behov for. Rene smådyrklinikker kan man derfor se
bort fra i denne sammenhengen.

Regelen i andre ledd andre punktum om at avstanden fra nærmeste tilgjengelige veterinærforetak skal legges til grunn, har
som formål å hindre misbruk av tilskuddsordningen. Det er ikke hensikten at veterinærene eller forvaltningen skal måtte
finregne eller -måle for å være sikre på om et veterinærforetak har fast kontorsted nærmere rekvirenten enn det faktiske
utgangspunktet for reisen eller ikke. Der forskjellen er liten, kan faktisk utgangs- og endepunkt uansett legges til grunn ved
beregningen av tilskuddet.

Veterinærer som søker om tilskudd for reiser som er foretatt utenfor den veterinære vakttjenesten, er selv ansvarlige for å
overholde bestemmelsene om nærmeste tilgjengelige veterinærforetak når de fører opp utgangs- og endepunkt for reisene i
søknaden.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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Både nærmeste og ikke nærmeste veterinær for besøk på reiseruta 
Hvis det, for en reise, inngår mer enn ett besøk i ruta det blir gitt tilskudd til, kan nærmeste tilgjengelige veterinærforetak
være ulikt for disse besøkene. Spørsmålet blir da hvilket utgangs- og endepunkt som skal velges for slike reiser. Hvis
veterinæren som har foretatt reisen, er nærmeste tilgjengelige veterinær for ett av besøkene på reisen, kan faktisk utgangs-
og endepunkt brukes i tilskuddsberegningen hvis dette ikke fører til at tilskuddet blir betydelig høyere enn om kontorstedet
til nærmeste tilgjengelige veterinær for de andre besøkene blir brukt som utgangs- og endepunkt. I tvilstilfeller er det
statsforvalter som bestemmer hvilket utgangs- og endepunkt som skal legges til grunn ved beregningen av reisetilskudd for
slike reiser.

Dispensasjon fra regelen om nærmeste tilgjengelige veterinærforetak
Selv om det finnes tilgjengelig veterinær med relevant kompetanse som har fast kontorsted klart nærmere enn det faktiske
utgangspunktet for reisen, er det likevel mulig for statsforvalter å dispensere fra regelen i andre ledd andre punktum. En
forutsetning for slik dispensasjon må være at det er omstendigheter som gjør det plausibelt at nærmeste veterinær ikke ble
benyttet, eller som tilsier at det uansett bør gis tilskudd beregnet på grunnlag av det faktiske utgangs- og endepunktet for
reisen, jf. § 7 andre ledd. Dette kan være tilfellet hvis geografien og infrastrukturen gjør at en noe lengre reisevei gir lavere
tilskuddsutbetaling. Hvis nærmeste veterinær for eksempel må bruke ferje på vei til rekvirent, mens veterinæren som bor
lenger unna, kan komme seg til rekvirenten uten bruk av ferje, kan det å benytte seg av veterinæren som bor lengre unna gi
lavest tilskuddsutbetaling. Statsforvalteren kan også vurdere å gi dispensasjon hvis nærmeste tilgjengelige veterinær hadde
en god grunn for ikke å påta seg oppdraget.

Vanligvis skal det ikke gis dispensasjon hvis det er rekvirent som «er skyld» i at en annen veterinær enn den nærmeste
veterinæren blir tilkalt. Dette gjelder f.eks. hvis rekvirent av en eller annen grunn ønsker å benytte seg av annen veterinær enn
den nærmeste veterinæren. Hvis statsforvalter gir dispensasjon fra regelen om nærmeste, tilgjengelige veterinær, skal
tilskuddet beregnes ut fra faktisk utgangs- og endepunkt for reisen.

Andre ledd: Reisen skal foretas på den mest hensiktsmessige måten
Beregningen skal ta utgangspunkt i at reisen skal foretas på den mest hensiktsmessige måten. Hva som er den mest
hensiktsmessige måten å utføre en reise på, vil kunne variere. Om dette kriteriet er oppfylt for den aktuelle reisen, må baseres
på en helhetsvurdering av oppdragets art, veterinærtilbudet i området og kostnadene over tilskuddsordningen. Ofte vil den
raskeste reisemåten være den mest hensiktsmessige, men hvis kostnadene ved den raskeste reisemåten er svært høye, vil
det ikke nødvendigvis være slik. 

I vurderingen av hva som er den mest hensiktsmessige reisemåten, må det bl.a. tas hensyn til kostnadene med at veterinær
ikke er tilgjengelig for nye oppdrag så lenge vedkommende er på reise. I tillegg må det tas hensyn til at reisemåten skal være
forenlig med hvor akutt oppdraget er. Det raskeste reisealternativet vil i størst grad være forenlig med disse hensynene, og i
mange tilfeller også være det korteste reisealternativet. Karttjenesten som er integrert i søknadsløsningen er derfor
programmert til å ta utgangspunkt i at det er raskeste reisemåte som legges til grunn ved beregning av reisetilskudd.
Tilskuddet beregnes etter raskeste rute fra oppgitt utgangspunkt til oppgitt endepunkt for reisen, via besøkene som
karttjenesten har plukket ut til å inngå i beregningen, og i den rekkefølgen disse besøkene er oppgitt.   

Å sette noen eksakt grense for hvor mye lenger tid det er rimelig å kreve at veterinæren skal bruke på reise ved å velge en
rimeligere reiserute, er vanskelig. Hvis kostnadene ved raskeste rute er svært høye, og det finnes en rimeligere rute som er
hensiktsmessig å benytte, gitt oppdragets art og tiden veterinæren blir utilgjengelig for nye oppdrag, skal den rimeligere
reisemåten benyttes. I slike tilfeller påligger det veterinæren et ansvar for å endre ruteforslaget i søknaden til den rimeligere
ruten. Dette følger av § 4 fjerde ledd hvor det heter at reiseutgiftene må være nødvendige. 

I tvilstilfeller avgjør statsforvalter hva som er den mest hensiktsmessige reisemåten. Dette vil typisk gjelde tilfeller hvor
statsforvalter mener at veterinærene bør bruke en rimeligere rute enn den som foreslås i søknaden, eller i tilfeller hvor
veterinærene ønsker å bruke en annen rute enn ruteforslaget i søknaden. Sistnevnte kan for eksempel være at raskeste rute
går via en meget dårlig kjørevei. I slike tilfeller bør statsforvalter inngå avtale med veterinærforetakene om hvilke alternative
rutevalg som kan benyttes. Hvis det foreligger avtale med statsforvalter om rutevalg, skal veterinæren som har utført reisen
oppgi det i søknaden gjennom å markere at den “stengte veien” er godkjent av statsforvalter.  

Tredje ledd: Besøk og fradrag
Etter § 5 tredje ledd skal reisetilskuddet beregnes for rekvirentbesøk oppgitt i søknad. Når en veterinær søker om
reisetilskudd for en reise i Dyrehelseportalen, skal veterinæren som hovedregel oppgi alle helse- og seminbesøk på reisen.
Deretter plukker karttjenesten ut det eller de besøkene som veterinæren får tilskudd for å reise til. Dette er det eller de
besøkene som gir det høyest mulige tilskuddsbeløpet for reisen. Med «rekvirentbesøk oppgitt i søknad» menes derfor
besøkene på reisen som karttjenesten har plukket ut og som inngår i ruta det blir gitt tilskudd til.  

Det skal gjøres fradrag med et beløp tilsvarende tilskudd for 40 km reise med egen bil for hvert omsøkte besøk, altså for
hvert besøk som inngår i ruta det blir gitt tilskudd til. Satsen for reise ved bruk av eget fremkomstmiddel var 13,57 kr/km i
2021. Ordinær sats erstatter denne satsen og utgjør 14,37 kr/km i 2022. Dette betyr at:  

• for reiser påbegynt i kalenderåret 2021 skal det gjøres et fradrag på 542,80 kroner for hvert omsøkte rekvirentbesøk. 
• for reiser påbegynt i kalenderåret 2022 skal det gjøres et fradrag på 574,80 kroner for hvert omsøkte rekvirentbesøk.  

Reiseopplysningene som veterinærene sender inn, går både til statsforvalter for beregning av reisetilskudd og til Geno for
beregning av refusjon. Det er derfor viktig at veterinærene inkluderer alle besøk de har hatt på hver reise for å være sikret å få
utbetalt det tilskuddet og den refusjonen de har krav på. Geno gir i noen tilfeller refusjon for reiser som ikke er
tilskuddsberettiget. Av den grunn kan søknadene som statsforvalter mottar, inneholde reiser som ikke gir rett til
reisetilskudd og hvor reisetilskuddet er beregnet til 0 kroner.  
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En del veterinærreiser inneholder bare besøk som verken gir reisetilskudd fra statsforvalter eller refusjon fra Geno. Dette vil
typisk være reiser som bare inneholder besøk med embryoinnlegging som formål og hvor beregnet tilskudd tilsvarer 40
kilometer reise med egen bil eller mindre. Dette er reiser veterinærene ikke trenger å sende inn søknad for, men hvis de gjør
det, så vil tilskuddsbeløpet de søker om være beregnet til 0 kroner.  
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§ 6 Søknad

§ 6
Søknad om reisetilskudd skal være på det formatet og inneholde de opplysninger som
Landbruksdirektoratet fastsetter.

Søknadsfristen er 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført.

Søknaden overføres til statsforvalteren ved utgangen av måneden den ble sendt inn, og skal som
hovedregel behandles i løpet av måneden etter.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Format og innhold
Veterinærene søker om reisetilskudd for én og én reise i Dyrehelseportalen. En reise kan inneholde ett eller flere besøk. Bruk
av obligatoriske felt i skjemaet sikrer at søker registrerer og sender inn alle reiseopplysninger som er nødvendige for å kunne
beregne tilskuddet. 
  
En karttjeneste beregner reiseruten det kan gis tilskudd for og reisetilskudd fra statsforvalter. Beregningene tar utgangspunkt
i opplysninger som veterinæren oppgir om den enkelte reise, slik som utgangs- og endepunkt, besøkspunkt, tid på reise med
kommersiell transporttjeneste og utlegg. Beregningene skjer etter beregningsreglene som fremgår av forskriften og som er
implementerte i løsningen.    

Kostnader som veterinæren har hatt til kommersiell transporttjeneste skal dokumenteres. Søker må laste opp
dokumentasjon på slike kostnader når han søker om tilskudd for reiser hvor det for eksempel er brukt leid skyssbåt eller
drosje. Unntaket er dokumentasjon på utlegg ved bruk av rutegående transport. Slik dokumentasjon skal ikke legges ved
søknaden, men søker skal ha slik dokumentasjon i regnskapet sitt, og statsforvalter kan etterspørre dokumentasjonen ved
eventuell kontroll. 

Dokumentasjon på utlegg som veterinæren har hatt på reisen til bom, parkering og lignende skal heller ikke legges ved
søknaden, men søkerne skal ha slik dokumentasjon i regnskapet sitt, og statsforvalter kan etterspørre dokumentasjonen ved
eventuell kontroll.   

Andre ledd: Frist for å søke
Fristen for å søke om tilskudd er 90 dager etter at den enkelte reisen er gjennomført. Det betyr for eksempel at
søknadsfristen for en reise med reisedato 1.1.2022 vil være 1.4.2022, og at søknadsfristen for en reise med reisedato
1.3.2022 vil være 30.5.2022. 

Fristbestemmelsen er klar og entydig og skal praktiseres strengt for å sikre likebehandling av søkerne. Dette bidrar også til at
arbeidsbyrden med å behandle søknadene ikke blir for stor og sikrer forutsigbarhet med tanke på ressurs- og
økonomistyringen i statsforvaltningen. Det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen i særlige tilfeller, men det skal svært mye
til for at det er aktuelt å benytte dispensasjonsadgangen. Se omtalen av dispensajon under § 7 andre ledd. 

Reiser som sendes inn via Dyrehelseportalen etter søknadsfristens utløp, går til manuell behandling hos statsforvalter. Søker
må legge inn en forklaring til fristoverskridelsen i søknaden, men kan ikke laste opp dokumentasjon som kan sendes inn
sammen med søknaden. Statsforvalteren skal anse forklaringen som en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen.
Eventuell dokumentasjon må søker sende direkte til statsforvalter via post eller e-post. 

For reiser hvor det er benyttet drosje eller leid skyssbåt, er det ikke mulig å sende inn søknad via Dyrehelseportalen uten at
tilhørende dokumentasjon på utlegg følger søknaden. Hvis veterinær ikke mottar slik dokumentasjon innen 90 dager etter
reisedato, kan statsforvalteren sette en individuell frist for innsending av søknader som inneholder slik dokumentasjon. 

Tredje ledd: Saksbehandler og saksbehandlingstid
Fylkestilhørigheten til det første rekvirentbesøket på reisen, avgjør hvilket fylke som mottar søknaden om tilskudd for reisen
til behandling. Dette kan resultere i at flere statsforvaltere mottar søknader fra samme veterinær samme måned. 
  
Søknader som veterinærene sender inn via Dyrehelseportalen, blir overført til statsforvalter rett etter utgangen av den
måneden de er sendt inn. Deretter blir de liggende ubehandlet i Agros i 14 dager før de behandles automatisk, med mindre
statsforvalter eller saksbehandlingssystemet plukker dem ut til manuell behandling. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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Hvis den manuelle behandlingen ikke er ferdig innen en måned etter at statsforvalter fikk oversendt søknaden, må søker få et
foreløpig svar med opplysninger om antatt saksbehandlingstid i tråd med forvaltningsloven § 11 a, med mindre
statsforvalter allerede har kontaktet søker om manglende opplysninger eller dokumentasjon. 

Utbetalingen av tilskuddet vil skje automatisk etter at vedtaket er fattet og godkjent, og søker vil normalt ha fått pengene på
konto innen en uke.  
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§ 7 Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 7
Landbruksdirektoratet administrerer tilskudd etter denne forskriften. Vedtak om tilskudd fattes av
statsforvalteren.

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller gi tilskudd beregnet etter reglene i § 4
andre ledd dersom det ellers ikke vil være mulig å gjennomføre veterinærtjenesten på en forsvarlig måte.
Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan også dispensere fra reglene i § 5 første ledd, og i særlige
tilfeller fra § 6 andre ledd. 

Vedtak fattet av statsforvalteren kan påklages til Landbruksdirektoratet.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Administrasjon og forvaltning
Landbruksdirektoratet har det overordnede ansvaret for å administrere tilskuddsordningen og for de tekniske løsningene
rundt utbetalingen av tilskuddet. 

Det er statsforvalter som er vedtaksmyndighet. Som hovedregel behandles søknadene automatisk av den elektroniske
saksbehandlingsløsningen. Saksbehandler hos statsforvalter kan imidlertid plukke ut søknader til manuell saksbehandling
eller kontroll. I tillegg plukker saksbehandlingsløsningen ut søknader med avvikende innhold til manuell saksbehandling. At
statsforvalter er vedtaksmyndighet, innebærer at statsforvalter er ansvarlig for både de automatisk og de manuelt behandla
vedtakene.  

Andre ledd: Dispensasjon
Det følger av andre ledd at statsforvalter og Landbruksdirektoratet kan gi dispensasjon eller gjøre unntak fra enkelte av
reglene i forskriften. I utgangspunktet er det statsforvalter som vurderer spørsmålet der det er aktuelt, men som overordnet
instans har Landbruksdirektoratet også kompetanse til å dispensere.

Adgangen til å gi dispensasjon eller gjøre unntak er bare en mulighet. Om den bør benyttes må vurderes konkret i hvert
enkelt tilfelle. Selv om noe kan sies å være et særlig tilfelle, så er det derfor ingen automatikk i at det skal gis dispensasjon.
Det kan aldri gis dispensasjon/gjøres unntak hvis resultatet av dette er i strid med formålet med den aktuelle regelen eller
med tilskuddsordningen. 

Første punktum – kommersiell transporttjeneste 
Hvis det ellers ikke vil være mulig å gjennomføre veterinærtjenesten på en forsvarlig måte, kan statsforvalter og
Landbruksdirektoratet, i særlige tilfeller, gi tilskudd beregnet etter reglene for bruk av kommersiell transporttjeneste selv om
vilkårene for dette i § 4 andre jf. tredje og fjerde ledd ikke er oppfylt. 

Landbruks- og matdepartementet har presisert i forarbeidene til regelen at den er ment som en snever unntakshjemmel. Slikt
unntak, eller dispensasjon fra vilkårene om man vil, kan altså bare gjøres hvis det ellers ikke var mulig å gjennomføre
veterinærtjenesten forsvarlig, og det dreier seg om et særlig, det vil si et uvanlig og spesielt, tilfelle.

Som nevnt kan det aldri gis slik dispensasjon hvis utfallet er i strid med formålet med de aktuelle reglene. Grunnen til at man
har ulike beregningsregler for henholdsvis egen transport og bruk av kommersielle transporttjenester er at det kan være
betydelige forskjeller i kostnadene som bør utlignes. Formålet med tilskuddet er å utjevne veterinærkostnadene for
husdyrprodusentene - ikke å bidra til å opprettholde veterinærdekningen i området eller gi fortjeneste til veterinæren eller
dennes nærstående.

Beregning etter unntaket vil for eksempel kunne være aktuelt hvis situasjonen er akutt og det er påkrevd med lengre
båttransport for å komme frem til rekvirenten, veterinæren ikke selv har eller kan føre egnet båt, det er umulig å skaffe
transport med et foretak som driver kommersiell transporttjeneste, og veterinæren har fått skyss med en fisker som krever
betalt for tjenesten. 

Det kan også være mulig å gi tilskudd etter reglene for kommersiell transporttjeneste selv om veterinæren eller dennes
nærstående har eierinteresser i foretaket som har utført transporten – hvis dette var den eneste muligheten for å få utført
veterinærtjenesten på forsvarlig vis. Jo lavere eierandel/lavere mulighetene for at veterinæren eller nærstående kan tjene på
tilskuddsmaksimering jo større er muligheten for at en slik dispensasjon vil være forenlig med formålet bak vilkåret i § 4
fjerde ledd. 

Andre punktum – utgangs- og endepunkt og søknadsfrist
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Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan gi dispensasjon fra vilkårene i § 5 første ledd om utgangs- og endepunkt for
reisen, og i «særlige tilfeller» fra søknadsfristen i § 6 andre ledd. 

At noe er et «særlig tilfelle» innebærer som hovedregel at det må være helt spesielt og uvanlig. Dispensasjonsadgangen er
der for å gi en sikkerhetsventil for situasjoner lovgiver ikke så for seg da den aktuelle regelen eller vilkåret ble fastsatt. 

Det kan for eksempel ikke gis dispensasjon fra søknadsfristen med begrunnelsen at veterinæren hadde uvanlig mye å gjøre
eller var sliten i en periode. Hvis veterinæren derimot var utsatt for en uforusett hendelse som gjorde ham ute av stand til å
få sendt inn søknaden innen fristen, så kan det være aktuelt å gi dispensasjon. For eksempel hvis veterinæren blir alvorlig
skadet eller syk i dagene rett før søknadsfristen eller ikke klarer å sende inn søknaden fordi strøm og veiforbindelse er borte
som følge av ekstremvær. I hvilken grad veterinæren har gjort det som kan forventes for å klare å søke i tide, eventuelt så
snart det lar seg gjøre etter fristens utløp, vil være et moment i vurderingen av om dispensasjonsadgangen kan og bør
benyttes eller ikke.

Tredje ledd: Klage
Det er klageadgang på vedtak i saker om tilskudd til veterinærreiser. Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak som er
fattet av statsforvalter. 
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§ 8 Opplysningsplikt og kontroll

§ 8
Veterinærforetak som søker om tilskudd, plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som
statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen.

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktig. Søker plikter å gi
alle opplysninger og all dokumentasjon som har betydning for tilskuddet.

I forbindelse med forvaltning av ordningen og kontroll av tilskuddsutbetalingene kan statsforvalteren og
Landbruksdirektoratet innhente nødvendige opplysninger fra Animalia. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Opplysningsplikt
Etter første ledd plikter alle søkere av tilskudd å gi de opplysninger som statsforvalter og Landbruksdirektoratet finner
nødvendige i forbindelse med forvaltning av ordningen. I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er
ubegrenset, noe som betyr at bare relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å
kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i
overenstemmelse med forskriften.

Andre ledd: Kontroll
Andre ledd slår fast at statsforvalter og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetalingen av tilskuddet blir riktig. Jordlova,
som er hjemmelsloven til forskrift om tilskudd til veterinærreiser, åpner bare for at forvaltningen skal kunne gjennomføre
rimelige kontrolltiltak. For at et kontrolltiltak skal være rimelig, så må det kunne karakteriseres som nødvendig for å kunne
fastslå om vilkårene for å få tilskuddet er oppfylt. Dette inkluderer også kontroll av at opplysningene som ligger til grunn for
beregningen av tilskuddet er korrekte.

Det at opplysningene og dokumentasjonen som innhentes må være nødvendige i den forstand at de vedkommer tilskuddet
og tilskuddsberegningen, sikrer at personvernhensyn og GDPR ivaretas. 

Personvernerklæringen for Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratets personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan direktoratet behandler
personopplysninger. 

Personvernerklæringen for Statsforvalteren
Personvernerklæringen for statsforvalteren og statsforvalterens felles tjenester inneholder informasjon om hvordan
statsforvalterne behandler personopplysninger.    

Tredje ledd: Innhenting av opplysninger fra Animalia
Tredje ledd slår fast at statsforvalter og Landbruksdirektoratet kan innhente nødvendige opplysninger direkte fra Animalia -
både i forbindelse med forvaltningen av tilskuddsordningen og i forbindelse med kontroll av om utbetalingene av tilskuddet
er korrekte.

Eventuelle kostnader til leid fremkomstmiddel, som for eksempel drosje eller skyssbåt, blir fordelt på alle strekningene på
reisen der fremkomstmiddelet er brukt. Tilskuddet kan bli beregnet for høyt hvis enkelte av besøkene på reiser med slike
utlegg ikke er med i søknaden. I så fall vil veterinæren kunne få utbetalt mer tilskudd enn han har rett til. For å kunne
kontrollere om eventuelle kostnader til leid fremkomstmiddel er fordelt forholdsmessig og korrekt på de ulike strekningene
de faktisk knytter seg til, er det nødvendig for statsforvalter og Landbruksdirektoratet å kunne få opplysninger om registrerte
besøk som veterinæren ikke har inkludert i reisen han søker tilskudd for. Paragraf 8 tredje ledd gir derfor hjemmel til at
statsforvalter og Landbruksdirektoratet kan få slike opplysninger fra Animalia ved behov. Selv om veterinæren har plikt etter
andre ledd til å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon ved slik kontroll, er dette mer effektivt for alle parter.  

Hvis Landbruksdirektoratet som ordningsforvalter har behov for opplysninger på et overordnet nivå, som for eksempel om
hvor stor andel av gjennomførte besøk som resulterer i tilskuddsutbetaling eller hvor mange veterinærreiser som foretas per
år, så vil disse opplysningene bare kunne innhentes fra Animalia i anonymisert form siden det ikke vil være nødvendig å
knytte de ulike reisene opp til den enkelte veterinær for å skaffe seg slik kunnskap.
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-veterinaerreiser
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§ 9 Avkorting

§ 9
Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger som har eller ville dannet grunnlag for
en urettmessig utbetaling av reisetilskudd, skal det vurderes om hele eller deler av tilskuddet skal avkortes.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentar til bestemmelsen
§ 9 regulerer avkorting av tilskudd ved feilopplysninger. Risikoen for avkorting skal skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling
og innlevering av søknad. Avkortning innebærer at forvaltningen foretar en reduksjon i tilskuddet foretaket i utgangspunktet
hadde rett på som en reaksjon på kritikkverdige forhold fra foretakets side. En retting av søknaden i samsvar med de faktiske
forhold er ikke en avkortning. En eventuell avkorting kommer i tillegg til oppretting av de uriktige opplysningene i søknaden.

Det er kun der søker kan bebreides for feilen i større eller mindre grad at avkorting kan skje. Hvis den som handlet i strid med
regelverket var i aktsom god tro, altså ikke kan lastes for feilen, kan det ikke avkortes i tilskuddet.
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§ 10 Tilbakekreving og renter mv.

§ 10
Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner
har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan dette kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller
motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder for differansen mellom utbetalt beløp og
redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 9.
Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige
tilskuddet. Ved forsinket betaling etter påkrav påløper renter tilsvarende enhver tid gjeldende rentesats
fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
(forsinkelsesrenteloven).

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Tilbakekreving og motregning
Bestemmelsen regulerer tilbakebetaling der utbetaling har skjedd i strid med vilkårene. Hovedregelen er at forvaltningen skal
kreve tilbake tilskudd som foretaket har fått etter en feilutbetaling. Dette gjelder også der mottakeren av tilskuddet ikke kan
bebreides for at det har skjedd en feilutbetaling. Også beløp som er utbetalt for mye på grunn av etterfølgende vedtak om
avkorting kan kreves tilbakebetalt eller motregnes. Regelen er en «kan-bestemmelse». Det betyr at forvaltningen må vurdere
om de skal kreve tilbakebetaling og hvor mye som skal kreves tilbake. 

Hvorvidt tilbakebetaling skal kreves i det enkelte tilfellet, vil avhenge av en helhetsvurdering av konkrete omstendigheter og
hensynet til rimelighet. Momentene i læren om conditio indebiti vil være av betydning. Dette innebærer at det kan tas
hensyn til grad av skyld hos mottaker, feilens art, beløpets størrelse og hvor lang tid som har gått siden feilutbetalingen
skjedde. Aktsom god tro om en feilutbetaling av tilskudd vil sjelden foreligge siden foretaket plikter å sette seg inn i
regelverket for tilskudd det søker om. Aktsomhetskravet til foretak som tilbyr veterinærtjenester er strengt i og med at de
som selvstendig næringsdrivende regnes som en profesjonell aktør.
At en urettmessig utbetaling eller avkortet beløp kan motregnes i senere utbetalinger av tilskuddet, betyr at beløpet kan
skaffes tilbake fra mottakeren ved å gjøre fradrag i senere tilskuddsutbetalinger som denne måtte ha rett til. 

Andre ledd: Renter
Andre ledd åpner for at det kan kreves renter av tilbakebetalingskrav dersom de ikke innfris innen forfall. Størrelsen på renten
følger av satsen for den alminnelige forsinkelsesrenten fastsatt med hjemmel i Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
17. desember 1976 nr. 100.
Hvis tilskuddsmottaker er sterkt å bebreide for å ha forårsaket eller ikke sagt ifra om feilutbetalingen, og dermed har opptrådt
grovt uaktsomt eller forsettlig, kan renter kreves fra den dagen utbetalingen fant sted. Grov uaktsomhet foreligger dersom
mottakeren har opptrådt særdeles klanderverdig. Forsett foreligger der mottakeren har forårsaket den feilaktige utbetalingen
med hensikt. Bakgrunnen for denne regelen er at man ønsker å gjøre det lite attraktivt å ta sjansen på å beholde et
uberettiget beløp inntil det eventuelt blir krevd tilbake. Regelen søker også å forhindre at feilutbetalinger skjer, ved at risikoen
for å bli ilagt renter vil skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknaden.
 

§ 11. Ikrafttreden

§ 11
Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2015. Fra samme dato oppheves forskrift 18. desember 2006 nr. 1496 om
tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)
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Kommentar til ikrafttreden
Ingen kommentar.


