
 

 

Landbruksdirektoratet 

Org.nr: NO 981 544 315 MVA  

www.landbruksdirektoratet.no 

postmottak@landbruksdirektoratet.no 

 

Postadresse 

Postboks 1450 Vika 

0116 Oslo, Norway 

Telefon: +47 78 60 60 00 

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta 

 

 

  Kopimottaker:  

  Den norske veterinærforening 

Postboks 6781 St. Olavs pl. 

0130 OSLO 

 

 

   

   

   

   

   

    

Vår dato:  31.01.2019  
Vår referanse:  

 

 

 

19/3141 - 1  
Deres dato:    

Deres referanse:     
 

 
Stimuleringstilskudd til Svalbard - supplering til tildelingsbrev til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Landbruksdirektoratet gir gjennom dette brevet styringssignaler og fullmakt til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark til å tildele midler over kap. 1142 post 60 i stats-
budsjettet til veterinærdekning på Svalbard for 2019 . 
 
Tilskuddsramme og forvaltning  
For 2019 har Stortinget bevilget  180,471 millioner kroner i tilskudd til veterinærdekning 
hvorav 45,071 millioner kroner er øremerket stimuleringstiltak for å sikre tilfredsstillende 
tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter. Inntil 750 000 kroner 
av stimuleringsmidlene kan brukes på Svalbard. 
 
Forvaltningen av stimuleringsmidlene til Svalbard legges for tilskuddsåret 2019 til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I tilknytning til dette arbeidet skal Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark også bidra i arbeidet med å videreutvikle forvaltningsmodellen for 
midlene til Svalbard med tanke på å kunne ta denne i bruk for eventuelle senere 
tildelinger. Slik sett er 2019 å betrakte som et overgangsår når det gjelder tilskuddsnivå og 
valgt forvaltningsmodell.  
 
Det er ønskelig at Fylkesmannen i Troms og Finnmark involverer Longyearbyen lokalstyre 
(eventuelt Sysselmannen) i arbeidet med å finne løsninger som skal sikre tilfredsstillende 
tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell på Svalbard. Dette er viktig både for å få til en 
mest mulig hensiktsmessig bruk av midlene i 2019 og for å skaffe til veie et godt grunnlag 
for å kunne ta stilling til hvilken forvaltningsmodell som vil være mest hensiktsmessig for 
disse midlene fra og med 2020.  
 
Målgruppe og mål 
Målgruppen for tilskuddet vil være foretak som tilbyr veterinærtjenester. I tillegg vil 
Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen kunne søke om midler for å legge til rette for 
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fremtidige løsninger eller etablere stillinger som bidrar til tilfredsstillende tilgang på 
tjenester fra dyrehelsepersonell på Svalbard. 
 
Målet med tilskuddet er å bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelse-
personell. Med unntak av den delen av stimuleringstilskuddet som skal brukes på 
Svalbard, blir tilskuddet gitt til veterinærdekning til kommunene som etter dyrehelse-
personelloven skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. 
Svalbard er ikke omfattet av dyrehelsepersonellovens bestemmelser, og det eksisterer 
derfor ikke tilsvarende pålegg som sikrer Svalbard slike tjenester.  
 
Svalbard kan sidestilles med næringssvake områder på fastlandet når det gjelder 
mulighetene for å ha tilgang til veterinærtjenester. Fra 2013 har Svalbard mottatt 
stimuleringsmidler som skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 
dyrehelsepersonell. Frem til og med 2018 har disse midlene i sin helhet gått til selskapet 
til veterinær Astrid Vaag Vikaune. Fra 2019 skal stimuleringstilskudd til Svalbard tildeles 
etter søknad. 
 
Kunngjøring og søknadsfrist 
Fylkesmannen i Troms- og Finnmark kunngjør ordningen på en hensiktsmessig måte og 
setter søknadsfrist. 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 etter søknadsfristens 
utløp. Midler som fylkesmannen rapporterer til Landbruksdirektoratet som udisponerte, 
jf. avsnittet om Rapportering, vil bli omfordelte til fylker hvor innrapportert behov for 
midler til prioriterte søkere er større enn fylkesrammen.   
 
Behandling av søknader 
Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 
dyrehelsepersonell på Svalbard, men er ikke ment å bidra til å etablere en vakttjeneste på 
Svalbard. Ved behandling av søknader vil det være relevant å legge vekt på  
 
a) at stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang 

på tjenester fra dyrehelsepersonell gjennom hele året  
 

b) å fordele midlene på flere søkere for å gjøre veterinærdekningen mindre sårbar. 
 

De mest aktuelle stimuleringstiltakene vil være etableringsstøtte, driftsstøtte samt å 
opprette veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver hvor 
veterinærens kompetanse kommer til anvendelse. Også andre stimuleringstiltak kan være 
aktuelle.   
 
Vedtak om stimuleringstilskudd gjelder for ett år av gangen. Enkelte av stimulerings-
tiltakene som det blir søkt om kan tenkes å være av en slik karakter at de går over flere år. 
Fylkesmannen skal imidlertid ikke tildele eller gi tilsagn om midler som gjelder for flere år 
om gangen.  
 
Vedtaksbrev og utbetaling av tilskuddet 
Nærmere informasjon om utforming av vedtaksbrev og utbetaling av tilskuddet fremgår av 
rundskriv 2018-51 Tilskudd til kommunale veterinærtjenester for 2019 fra Landbruks-
direktoratet. 
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Rapportering 
Fylkesmannen skal innen 1.5.2019 rapportere etterspurte opplysninger i pkt. 1-3 nedenfor 
til Landbruksdirektoratet: 
 
 
1. Behovet for midler til prioriterte søkere 

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

større enn bevilgningen, skal  fylkesmannen også oppgi totalt tilskuddsbehov 
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 
søkere som skal prioriteres for tildeling og hvor stort beløp hver av søkerne skal motta, gitt 
tildelt ramme.  
 
2. Eventuelle udisponerte midler 
Dersom tildelt ramme ikke brukes opp, oppi differansen mellom tildelt ramme 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) Tidsrom søknaden gjelder, dersom dette ikke er hele 2019 
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 Inger Anne Ringereide 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

 
Kopi til: 

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

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 
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