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Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2019 

I dette rundskrivet informerer vi om fylkesmannens forvaltningsoppgaver knyttet til 
tilskudd til veterinærdekning til kommunene. Rundskrivet erstatter rundskriv «2017-33 
Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2018».  
 
Stortinget har bevilget 180,471 millioner kroner i tilskudd til veterinærdekning for 2019, 
herav 129,8 millioner kroner i tilskudd til kommunal veterinærvakt, 5,6 millioner kroner i 
tilskudd til administrative kostnader i kommunene og 44,321 millioner kroner i 
stimuleringstilskudd til kommunene. Av disse tilskuddene er det kun stimulerings-
tilskuddet fylkesmannen vil ha forvaltningsoppgaver med i 2019.  
 
Bevilgningen til stimuleringstilskudd er betydelig økt fra 2018. Ordningen utvides til å 
omfatte fylkene Oppland og Rogaland, og en større andel av kommunene i fylker som 
mottar stimuleringstilskudd kan tildeles slike midler. Landbruksdirektoratet har sendt ut 
brev til kommunene med informasjon om kriteriene for å motta stimuleringstilskudd for å 
bidra til at kommuner som oppfyller disse rekker å søke innen den fristen fylkesmannen 
fastsetter.  
 
Stimuleringstilskudd som ikke blir fordelt innen 1.5.2019 vil bli omfordelt til fylker med 
større behov enn tildelt fylkesramme. Fylkesmennene må derfor legge opp et søknads- og 
saksbehandlingsløp som sikrer at forbruk innenfor fylkesrammen er vedtatt og kan 
rapporteres til Landbruksdirektoratet innen 1.5.2019. Dette er nærmere omtalt under 
avsnittene Kunngjøring og søknadsfrist og Rapportering.   
 
Landbruksdirektoratet skal utvikle elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem for 
stimuleringstilskuddet i Agros som skal tas i bruk fra søknadsrunden 2020. Direktoratet 
vil ta kontakt med fylkesmannen ved behov for samarbeid underveis i utviklingsarbeidet 
og i forbindelse med opplæring ved produksjonssetting.  
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Fordeling av stimuleringstilskudd for 2019 
Landbruks-og matdepartementet har fordelt stimuleringstilskudd til fylkene slik: 
 

Fylke Beløp, kroner 

Hedmark 2 613 000          

Oppland 1 505 000  

Buskerud 1 190 000 

Telemark 1 423 000   

Aust- og Vest-Agder          1 504 000  

Rogaland 793 000              

Hordaland          4 427 000  

Sogn og Fjordane          3 959 000 

Møre og Romsdal 4 432 000             

Trøndelag 7 126 000 

Nordland 7 722 000 

Troms 3 988 000 

Finnmark 3 639 000 

 
Landbruksdirektoratet har i tillegg fordelt 750 000 kroner til Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark som kan brukes for å sikre tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester på 
Svalbard. 
 
Forvaltningen av stimuleringstilskuddet 
Landbruks- og matdepartementet fastsetter hvordan stimuleringstilskuddet skal fordeles 
til fylkene.  
 
Landbruksdirektoratet gir retningslinjer for fordeling av stimuleringstilskuddet mellom 
kommunene og kan fordele inntil 750 000 kroner til Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
som kan brukes for å sikre tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester på Svalbard.  
 
Fylkesmannen kan bestemme hvilke kommuner som skal kunne få stimuleringstilskudd i 
tråd med retningslinjer fra Landbruksdirektoratet.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark forvalter stimuleringstilskuddet til Svalbard etter 
retningslinjer gitt i eget tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet.  
 
Kunngjøring og søknadsfrist 
For å sikre at samtlige kommuner i fylket er kjente med muligheten for å søke tilskudd, er 
det viktig at tilskuddet blir kunngjort på tilstrekkelig måte. Dette er spesielt viktig i 2019 
fordi det åpnes opp for at flere kommuner enn tidligere kan ta del i ordningen. Det er også 
viktig å få frem ovenfor kommunene hvilke kriterier som må oppfylles for å kunne motta 
tilskudd, slik at de får et best mulig grunnlag for å vurdere om de skal bruke ressurser på å 
søke.  
 
Både enkeltkommuner og vaktdistrikter kan søke. Det er administrasjonskommunen som 
søker på vegne av et vaktdistrikt.   
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Frist for å søke om tildelt ramme 
Fylkesmannen skal fastsette frist for kommunene til å søke om midler fra rammen fylket 
er tildelt for 2019. Fristen skal settes slik at fylkesmannen rekker å prioritere søknadene 
og tildele midler innen 1.5.2019. Ved behandling av søknadene kan ikke fylkesmannen 
holde igjen deler av rammen med tanke på behov som skulle oppstå ute i kommunene 
etter søknadsfristens utløp.   
 
Behandling av søknader 
Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 
dyrehelsepersonell i næringssvake områder. Stimuleringstiltak er viktig for å bidra til 
veterinærbetjening på dagtid. Midlene kan ikke benyttes til å dekke kostnader til klinisk 
veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, og kommunene kan derfor ikke stille krav om 
vaktdeltakelse for at veterinærene skal kunne motta slike midler. En styrking av 
veterinærbetjeningen på dagtid kan imidlertid bidra til at det blir mange nok til å delta i 
vaktordning.  
 
Departementet har tidligere lagt til grunn at om lag en fjerdedel av kommunene vil 
oppfylle kriteriene for å kunne søke om slike midler. Når ordningen nå er utvidet, vil en 
større andel av kommunene kunne vurderes for tildeling av midler.  
 
Det er viktig at fylkesmannen foretar en vurdering av næringsgrunnlaget i de aktuelle 
kommunene som utgangspunkt for prioritering av søknader. Fylkesmannen kan benytte 
hjelpemiddelet som ble sendt fra Landbruksdirektoratet 27.2.2018. Hjelpemiddelet er et 
regneark med antall dyr per kommune, vektet etter antatt arbeidsbelastning for veterinær 
for ulike dyreslag.  
 
Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til 
veterinærtenester, og som legger planer for gode, lokale løsninger. Nedenfor er det gitt en 
oversikt over de viktigste kriteriene for prioritering av søknader.  
 
a) Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer skal prioriteres.  
b) Lavt dyretall og krevende infrastruktur bør være blant kriteriene for tildeling av 

tilskudd.  
c) At stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang 

på tjenester fra dyrehelsepersonell, vil være relevant å tillegge vekt.  
d) At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinær vil være relevant å tillegge vekt. 
e) De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte samt å opprette 

kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike 
oppgaver i kommunen hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse. Også 
andre stimuleringstiltak kan være aktuelle.  

 
Vedtak om stimuleringstilskudd gjelder for det kalenderåret tilskuddet er bevilget for. 
Enkelte av stimuleringstiltakene som det søkes om midler til kan tenkes å være av en slik 
karakter at de går over flere år enn tilskuddsåret. Fylkesmannen skal imidlertid ikke 
tildele eller gi tilsagn om midler som gjelder for flere år enn tilskuddsåret.   
 
Fylkesmannen avgjør hvor stor del hver enkelt tilskuddsmottaker skal få av stimulerings-
tilskuddet som fylket er tildelt. Eventuelle midler som fylkesmennene rapporterer til 
Landbruksdirektoratet som udisponerte, jf. avsnittet om Rapportering, vil bli omfordelte 
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til fylker hvor innrapportert behov for midler til prioriterte søkere er større enn 
fylkesrammen.  
 
 
Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til finansiering av andre ordninger som mottar 
øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Det er for eksempel ikke 
anledning til å benytte tilskuddet til å dekke kostnader som påløper ved veterinære reiser.  
   
Fylkesmenn som behandler søknader om stimuleringstilskudd har ikke anledning til å 
bruke deler av bevilgningen til dekning av egne, administrative utgifter.  
 
Vedtaksbrev 
Fylkesmannen skal i forbindelse med utbetaling av stimuleringstilskudd skrive 
tilskuddsbrev til kommunene. Tilskuddsbrevet skal utformes i samsvar med kravene i 
Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet), og skal beskrive:  
 
a) Formål og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til 
b) Tilskuddsbeløp 
c) Utbetalingsordning 
d) Krav til rapportering 
e) Kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementet1  

§ 10 annet ledd 
f) 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.  

 
Vedtak om tildeling av tilskudd til kommuner er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Kommunene har derfor ikke adgang til å klage på vedtak om stimuleringstilskudd. Dette 
er nærmere beskrevet i kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet Om etablering og 
forvaltning av tilskuddsordninger i staten. 
 
Utbetaling av tilskudd 
Fylkesmannen skal anvise utbetaling for stimuleringstilskudd i Saturn i tråd med 
fylkesmannens vedtak om tildeling av slikt tilskudd. Stimuleringstilskudd har 
forskriftstype 285/2.  
 
Rapportering 
Fylkesmannen skal innen 1.5.2019 rapportere etterspurte opplysninger i pkt. 1-3 nedenfor 
til Landbruksdirektoratet: 
 
1. Behovet for midler til prioritererte kommuner  

a) Oppgi samlet, innvilget tilskuddsbeløp   
b) Dersom fylkesmannen vurderer behovet for midler til prioriterte søkere å være 

større enn fylkesrammen, skal  fylkesmannen også oppgi totalt tilskuddsbehov i 
fylket inkludert innvilget tilskuddsbeløp.  

 
Det forutsettes at fylkesmannen innen 1.5.2019 har behandlet alle søknader om 
stimuleringstilskudd for 2019 som er mottatt innen søknadsfristen og avgjort hvilke 
kommuner og/eller vaktdistrikter som skal prioriteres for tildeling og hvor stort beløp 
hver av søkerne skal motta, gitt tildelt ramme for fylket.  

                                                 
1 Bevilgningsreglementet, vedtatt av Stortinget 26. mai 2005 
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2. Eventuelle udisponerte midler  
Dersom fylkesrammen ikke brukes opp, oppi differansen mellom tildelt ramme for fylket 
og beløpet oppgitt under pkt. 1a.  
 
3. Søknadsoversikt 
Gi en oversikt over samtlige søknader som er mottatt for 2019 og som viser følgende for 
hver enkelte søknad:  
 
a) Hvilke kommuner søknaden gjelder  
b) Søknadsbeløp  
c) Tiltak søker har oppgitt at tilskuddet skal brukes til 
d) Vedtak (innvilget, delvis innvilget eller avslått) 
e) Innvilget tilskuddsbeløp dersom søknaden innvilges 
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
 

Hilde Haug Simonhjell  
seksjonssjef Inger Anne Ringereide 
 seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Fylkesmannen i Innlandet Pb 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Pb 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Pb 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Pb 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 

Pb 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Agder Pb 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 
 
Kopi til: 

Den norske veterinærforening Postboks 6781 St. Olavs pl. 0130 OSLO 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 
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