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Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2014
1. Innledning
I dette rundskrivet informerer vi om fordeling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester.
Nytt for 2014 er at Stortinget har bestemt at tilskudd til ekstra veterinærvakter i bynære strøk
skal avvikles med virkning fra 1.juli. Departementet legger til grunn at markedet for
veterinærtjenester i disse områdene er tilstrekkelig stort til at tilfredsstillende tilbud kan
opprettholdes uten tilskudd. Vi minner om at kommunene fortsatt har en plikt til å sørge for
tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell, og at opphøret av det statlige tilskuddet ikke
endrer noe på denne plikten.
Vi vil også minne om at når kommuner inngår avtaler med veterinærer om klinisk
veterinærvakt, vil dette være anskaffelser som omfattes av lov og forskrift om offentlige
anskaffelser. Kommunene må kunngjøre anskaffelsen i Doffin og følge
anskaffelsesregelverket ved gjennomføring av konkurransen og ved tildeling av vakter til
veterinærene. Vi oppfordrer kommunene til å benytte seg av Kommunesektorens organisasjon
(KS) sin veileder. Denne er å finne på KS sine hjemmesider.
Det er bevilget 132,449 millioner kroner til kommunal veterinærvakt for 2014. Denne
bevilgningen er fordelt slik:
Vakttilskudd: 114 887 056
Administrasjonstilskudd: 4 931 077
Stimuleringstilskudd: 12 630 867

Postadresse: Postboks 8140 Dep.
NO-0033 Oslo, Norway
Besøksadresse: Stortingsgt. 2––8

Telefon: +47 24 13 10 00
Telefaks: +47 24 13 10 05
E-post: postmottak@slf.dep.no
Internett: www.slf.dep.no

Org.nr: NO 981 544 315 MVA
Bankkonto: 7694 05 02280
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2. Tildeling av tilskudd
2.1 Generelt
SLF overfører midlene til fylkesmennene. Fylkesmennene forestår utbetaling av tilskuddene
til den kommunen som administrerer vaktdistriktet. Tildeling av tilskuddene til kommunene
er ikke å anse som enkeltvedtak og kommunene har derfor ikke klageadgang etter
forvaltningsloven.
Fordelingen av vakttilskudd er gjort administrativt av KS. Det er ikke gjort større endringer i
fordeling mellom vaktdistrikt i forhold til 2013. Vaktsatsene er økt i takt med økt bevilgning.
Vakttilskuddet, herunder tilskuddet til 5 bynære strøk frem til 1.juli 2014, fordeles direkte til
vertskommunene slik som i 2013.
Kommunene skal også fordele sesongtillegg (periode på en måned hvor vaktbemanningen i et
vaktområde økes med en veterinær i alle vaktperioder) og styrke den ordinære
vaktbemanningen i befolkningstette områder.
Vi viser til KS sine hjemmesider for mer informasjon rundt fordeling av vakt- og
administrasjonstilskuddet. Der finnes det også en oversikt over vaktdistriktene og
administrasjonskommunene (vertskommunene).
2.2 Kriterier for tildeling av stimuleringstilskudd
Det er kommuner med lavt dyretall, store avstander og følgelig dårlig næringsgrunnlag for
veterinære tjenester som vil bli prioritert. Følgende områder er ansett å være mest aktuelle:
Finnmark, indre Troms, kyststrøk i nordre Nordland, øysamfunn og indre strøk i Helgeland,
deler av kyst- og øysamfunn i Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, indre strøk i
Hordaland, Agder, Telemark og Østerdalen. Kommuner utenfor disse områdene skal bare
unntaksvis prioriteres.
Kommunene gis frihet til å være kreative i forhold til hvilke tiltak de iverksetter for å sikre
veterinærdekningen. I forbindelse med innføring av denne ordningen skrev LMD og KS
følgende:
Kommunene oppfordres til å være kreative i forhold til hvilke tiltak de iverksetter
for å sikre veterinærdekningen. Vi regner med at noen kommuner vil opprette
kommunale stillinger der vedkommende i tillegg til å utføre oppgaver for
kommunen (for eksempel innen næringsutvikling eller skoleverk) også dekker
behov for dyrehelsetjenester. Etableringstilskudd eller driftstøtte kan også være
aktuelt. Andre ordninger som rimelige lokaler, tomter, jobbtilbud til andre
medlemmer i husstanden og andre økonomiske virkemidler kan også være
hensiktsmessig for å sikre tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell. Andre
stimuleringstiltak kan tenkes, og ytterligere konkretisering må overlates til
kommunen. Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til å dekke kostander til klinisk
veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, da disse dekket av eget tilskudd omtalt
ovenfor. Det oppfordres til samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner for å få
mest mulig effekt av midlene.
Fylkesmannen skal selv sette fristen for søknad om stimuleringstilskudd.
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2.2 Utbetaling og fordeling av tilskudd
Fylkesmannen skal utbetale vakt- og administrasjonstilskuddet til administrasjonskommunene
tidlig i 2014. Fordelingen av vakttilskuddet, inkludert administrasjonstilskudd, fremgår av
vedlegget.
Administrasjonstilskuddet på ca 4,9 millioner kroner fordeles til kommunene som
administrerer vaktdistrikt. De fleste administrasjonskommunene får utbetalt 29 705 kroner.
Stimuleringstilskuddet på ca. 12,6 millioner kroner fordeles til fylkesmannen, som foretar
prioriteringer etter søknad fra kommunene. Det kan tildeles inntil 150 000 kroner i tilskudd
per kommune. For samarbeidsområder er det ikke satt et maksimalbeløp for tildeling.
Departementet har satt av 200 000 kroner av stimuleringsmidlene til tiltak på Svalbard. Den
resterende rammen er fordelt som følger:
Fylke
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Vest- Agder
Aust- Agder
Telemark
Hedmark
SUM

Beløp, kroner
1 935 415
1 521 413
1 935 415
621 494
621 494
1 035 407
827 278
1 035 407
621 494
827 278
827 278
621 494
12 430 867

Fylkesmannen som behandler søknader og fordeler stimuleringstilskudd får 20 000 kroner av
tildelt stimuleringstilskudd til dekning av administrative utgifter. Dette beløpet skal tas av
bevilgningen til stimuleringstilskudd.
Fylkesmannen legger inn årsrammer i Saturn. Vakttjeneste og administrasjonstilskudd er i
regnearket slått sammen og fylkesmannen kan legge denne summen inn på forskriftstype
285/1. Stimuleringstilskudd har forskriftstype 285/2
3. Rapportering
For 2013:
For vakt- og administrasjonstilskuddet vil SLF ha en tallmessig oversikt som viser forbruk
som vaktdistriktene har hatt i forhold til bevilgning. Oversikten skal også vise forbruk ut i fra
tildelingsperiode, dvs. 1. desember 2012 – 1. desember 2013. Fylkesmannen må passe på at
de ikke rapporterer dobbelt i tilfeller vaktdistrikter går over fylkesgrenser.
Rapporteringen skal vise vaktdistrikt, tildelt beløp og forbrukt beløp. Fristen for innsending er
28. februar 2014.
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SLF ønsker en kort skriftlig redegjørelse for hvordan det tildelte stimuleringstilskuddet for
2013 er blitt brukt. Fristen for innsending er 28.februar 2014.
I 2014:
SLF skal ha oversendt en oversikt i tabells form over tildelt stimuleringstilskudd for 2014
innen 30.april 2014. Denne tabellen skal vise: (1) vaktdistrikt, (2) tiltak, (3) omsøkt beløp, (4)
tildelt beløp og (5) merknad

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Hilde Haug Simonhjell
seksjonssjef

Mats Petter Sydengen
førstekonsulent
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