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Emne: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022
Vedlegg:
Til fagansvarlige for veterinærordningen i kommunen.
Hvis du ikke er riktig mottaker til denne e-posten, vennligst videresend den til rette vedkommende.
Søknadsfristen for stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2022 er 1. mars 2022.
I 2020 ble det innført nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem for stimuleringstilskudd til veterinærdekning.
Dette innebærer at søknad om stimuleringstilskudd for 2022 skal leveres digitalt via Altinn.
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/stimuleringstilskudd-til-veterinaerdekning?
resultId=0.0&searchQuery=stimuleringstilskudd
Personer som i Altinn har rollen «Tilgangsstyring» for kommunen, kan gi andre personer tilgang til å sende inn søknaden.
Rådmannen (daglig leder) har denne rollen. I tillegg kan det være andre personer som har fått tildelt rollen
«Tilgangsstyring» for kommunen.
Tildelt ramme for 2022 for Trøndelag er kr 5 244 000. Det er 152 000 mer enn i fjor.
Endringer
For tilskuddsårene 2021 og 2022 blir det innført en prøveordning for stimuleringstilskudd til kommuner. Dette innebærer at
det kan stilles krav om deltakelse i klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid for å kunne motta stimuleringstilskudd
til veterinærdekning. Vi legger opp til at ordningen vil bli evaluert i 2022 med utgangspunkt i erfaringer kommunene og
statsforvalterne gjør seg med ordningen i 2021. Deretter vil det tas stilling til om prøveordningen skal videreføres fra 2023.
Både enkeltkommuner og vaktdistrikter kan søke. Det er administrasjonskommunen som søker på vegne av et vaktdistrikt.
Vi viser til rundskriv 2021-48 som du finner her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-forjordbruk/stimuleringstilskudd-til-veterinaerdekning/stimuleringstilskudd-til-veterinaerdekning--forvaltningsansvar-ogsaksbehandling-2022?resultId=0.0&searchQuery=rundskriv+2021-48
Kommunens rolle
Utlysning
Kommuner som ønsker å søke om stimuleringstilskudd, kan lyse ut ordningen på en hensiktsmessig måte, og sette en
frist for å søke om midler fra kommunen:
0. Kommunen bør gjøre ordningen kjent for alle veterinærer som arbeider eller bor i området søknaden gjelder for, slik at
alle veterinærer gis den samme muligheten til å søke.
1. Kommunen kan gjøre ordningen kjent så snart det er satt av midler over statsbudsjettet til stimuleringstilskudd for
påfølgende kalenderår. Normalt bekjentgjøres dette i Prop. 1 S fra Landbruks- og Matdepartementet som kommer i
oktober.
2. Søknadsfristen må settes så tidlig at kommunen rekker å gå gjennom søknadene før kommunen skal søke om midler
fra statsforvalteren.
Søknad
Kommuner som går sammen om å søke om stimuleringstilskudd, bør i forkant ha avtalt hvordan eventuelle midler skal
fordeles mellom dem.
I søknaden til Statsforvalteren skal kommunen begrunne hvert av tiltakene de søker om stimuleringstilskudd til, og bare
inkludere tiltak som oppfyller vilkårene for å motta slikt tilskudd.

Vilkår
Vilkårene for tildeling av stimuleringstilskudd fremgår av tildelingsbrevet fra statsforvalteren.
Kommunene må ha utbetalt stimuleringstilskuddet i tilskuddsåret. Midler som ikke er brukt opp og ikke er utbetalt i
tilskuddsåret, kan ikke overføres til påfølgende år, men skal inndras av Statsforvalteren. Hvis kommunen ikke har brukt
midlene i samsvar med vilkårene for å motta stimuleringstilskudd, kan statsforvalteren vurdere å kreve det tilbakebetalt.
Rapportering til statsforvalteren
Hva kommunene skal rapportere om bruken av midlene, og hvordan dette skal skje, fremgår av tilskuddsbrev fra
statsforvalteren og av søknadsskjema i Agros.
Sammen med rapporteringen om bruken av midlene, skal kommunen oppgi hvor stor del av stimuleringstilskuddet (i kroner)
som er brukt til tiltakene 1) Driftsstøtte, 2) Etableringsstøtte, 3) Etablere kommunal stilling/lønn til kommunal stilling, 4)
Annet.
Kommuner som stiller krav om vaktdeltakelse for å motta stimulingstilskudd i 2022, skal i rapporteringen for 2022, også
oppgi
antall veterinærer som deltar i vakten, og
antall veterinærer som har mottatt stimuleringsmidler det er knyttet vilkår om vaktdeltakelse til.
Kommunens viderefordeling av stimuleringstilskudd
For å oppnå best mulig effekt av midlene lokalt, må kommunen se søknader de har mottatt opp mot hverandre og vurdere
de samlet før søknadene prioriteres for tildeling. Kommunen kan legge til grunn lokalt skjønn i sin vurdering så lenge dette
ikke er i strid med vilkårene for å motta stimuleringstilskudd.
Kommunen kan tildele stimuleringstilskudd til veterinærer som har søkt om midler etter den fristen kommunen satte for å
søke om slike midler, hvis søknaden er mottatt før kommunen har fordelt mottatt stimuleringstilskudd.
Kommunens vedtak om å fordele stimuleringstilskudd videre, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med klagerett.
Statsforvalteren er klageinstans hvis kommunens vedtak om å fordele midlene videre, påklages.

I søknaden til statsforvalteren skal kommunen begrunne hvert av tiltakene de søker om stimuleringstilskudd til, og bare
inkludere tiltak som oppfyller vilkårene for å motta slikt tilskudd.
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. En styrking av veterinærbetjeningen på dagtid kan imidlertid
bidra til at det blir mange nok til å delta i vaktordningen.
Statsforvalteren vil foreta en vurdering av næringsgrunnlaget i de aktuelle kommunene som utgangspunkt for prioritering av
søknadene.
Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester, og som legger planer
for gode, lokale løsninger. Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste kriteriene for prioriteringer 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.

Rapportering for bruk av stimuleringstilskudd i 2021 sendes inn sammen med søknaden i Altinn. Det skal være en
detaljert rapport med oversikt over hva alle midlene er brukt til. Det skal også rapporteres hvis alle midlene ikke er brukt
opp og hvilken sum dette er. Midler som ikke er brukt opp i tilskuddsåret, eller som er brukt i strid med forutsetningene for
å få dem, skal Statsforvalteren vurdere å kreve tilbake.
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