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Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2015
Innledning
Stortinget har bevilget 134,933 millioner kroner i tilskudd til kommunale veterinærtjenester i
2015. Av dette er 116,823 millioner kroner tilskudd til kommunal veterinærvakt, 5,107
millioner kroner administrasjonstilskudd og 13,003 millioner stimuleringstilskudd.
I dette rundskrivet informerer vi om fordelingen av tilskuddet og Fylkesmannens
forvaltningsrutiner. Rundskrivet erstatter rundskriv 2013-18 Tilskudd til kommunale
veterinærtjenester for 2014. Rundskrivet inneholder tre innholdsmessige endringer som kan
ha betydning for Fylkesmannens forvaltning av tilskuddsmidlene:
1. Rapporteringskravene er endret noe i forhold til i fjor. De nye rapporteringskravene har
som hensikt å gi Landbruksdirektoratet en bedre oversikt over tilskuddets måloppnåelse.
2. Vi har i år etablert nye krav til tilskuddsbrev. Fylkesmennene skal i forbindelse med
utbetaling av tilskudd til kommunene skrive tilskuddsbrev i tråd med kravene i
Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt.6.3.3.
3. Utbetalingsrutinene er endret noe i forhold til i fjor. Dersom det skulle vise seg at noen
kommuner ikke har en veterinærvaktordning på utbetalingstidspunktet, skal
Fylkesmannen avvente utbetaling til vedkommende kommune har etablert en
veterinærvaktordning.
Vakt- og administrasjonstilskudd
Det er bevilget 116,823 millioner kroner i tilskudd til kommunal veterinærvakt og 5,107 i
administrasjonstilskudd for 2015. Fordelingen av vakt- og administrasjonstilskudd er gjort
administrativt i samarbeid mellom KS og Landbruksdirektoratet.
Det er ikke gjort endringer i fordeling av midler mellom vaktdistrikt i forhold til 2014.
Satsene for vakt- og administrasjonstilskudd er økt i takt med økt bevilgning. Ordinære
vaktdistrikt vil få 734 041 i vakttilskudd i 2015. De fleste administrasjonskommunene er
tildelt 31 720 kroner i administrasjonstilskudd. 36 vaktdistrikt er i tillegg til vanlig
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vakttilskudd også tildelt et sesongtillegg (periode på en måned hvor vaktbemanningen i et
vaktområde økes med en veterinær i alle vaktperioder).
Vi vil 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.
Fordelingen av vakt- og administrasjonstilskudd ligger som vedlegg til dette rundskrivet.
Stimuleringstilskudd
Det er bevilget 13, 003 millioner kroner i stimuleringstilskudd i 2015. Dette tilskuddet skal
brukes til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake
distrikter. 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. I tillegg
har Stortinget bestemt at et mindre beløp kan bevilges til stimuleringstiltak på Svalbard.
Stimuleringstilskuddet fordeles til fylkesmannen, som foretar prioriteringer etter søknad fra
kommunene. Landbruksdirektoratet har bestemt at stimuleringstilskuddet skal fordeles på
følgende måte:
Fylke
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Vest- Agder
Aust- Agder
Telemark
Hedmark
Svalbard
SUM

Beløp, kroner
1 992 164
1 567 085
1 992 164
640 146
640 146
1 066 489
852 675
1 066 489
640 146
852 675
852 675
640 146
200 000
13 003 000

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
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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.
Utbetaling og fordeling av tilskudd
Fylkesmannen skal utbetale vakt- og administrasjonstilskuddet til administrasjonskommunene
tidlig i 2015. Kommunen må ha en veterinærvaktordning for å få utbetalt tilskudd. Dersom en
slik veterinærvaktordning ikke finnes, må Fylkesmannen avvente utbetaling frem til
veterinærvakt er etablert. I en slik situasjon skal Fylkesmannen skrive tilskuddsbrev til
kommunene der det fremgår at vedkommende kommunene er blitt tildelt vakt- og
administrasjonstilskudd, men at utbetaling av tilskudd ikke vil forekomme før kommunen har
etablert en kommunalt veterinærvakt.
Stimuleringstilskuddet fordeles til fylkesmannen, som foretar prioriteringer etter søknad fra
kommunene. 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. Vi vil i løpet av 2015 foreta en
vurdering av om dette skal videreføres i 2016.
Fordelingen av vakttilskuddet, inkludert administrasjonstilskudd, fremgår av vedlegget
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
Tilskuddsbrev
Fylkesmannen skal i forbindelse med utbetaling av tilskudd skrive tilskuddsbrev til
kommunene. I dette tilskuddsbrevet skal følgende fremkomme:
-

formål og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til
tilskuddsbeløp
utbetalingsordning
krav til rapportering
kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementet § 10
annet ledd
mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene
for tilskuddet. Det skal her fremgå at en mulig reaksjonsform vil kunne være krav om
tilbakebetaling eller reduksjon av tilskudd etterfølgende år.

Landbruksdirektoratet vil presisere at kravene til tilskuddsbrev gjelder for både vakt- og
administrasjonstilskuddet og stimuleringstilskuddet.
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Rapportering
Landbruksdirektoratet har bestemt at rapporteringskravene skal endres noe. Dette for å kunne
få et bedre grunnlag for å kunne si noe om tilskuddets måloppnåelse.
a. Vakt- og administrasjonstilskudd for 2014
For vakt- og administrasjonstilskuddet vil Landbruksdirektoratet ha en skriftlig redegjørelse
med følgende informasjon:
-

vurdering av tilgangen på tjenester fra dyrehelsepersonell i de ulike vaktdistriktene
tallmessig oversikt som viser forbruk som vaktdistriktene har hatt i forhold til
bevilgning. Rapporteringen skal vise vaktdistrikt, tildelt beløp og forbrukt beløp.

Fristen for innsending er 28. februar 2015.
b. Stimuleringstilskudd for 2014
Landbruksdirektoratet ønsker en skriftlig redegjørelse for hvordan det tildelte
stimuleringstilskuddet for 2014 er blitt brukt. I tillegg ønsker Landbruksdirektoratet
Fylkesmannens vurdering av tilskuddets betydning for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra
dyrehelsepersonell i de kommunene som har mottatt tilskudd.
Fristen for innsending er 28.februar 2015.

Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

Hilde Haug Simonhjell
seksjonssjef

Mats Petter Sydengen
rådgiver
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