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Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021 

Det vises til vedlagte rundskriv 2020-43 fra Landbruksdirektoratet om stimuleringstilskudd til 
veterinærdekning for 2021.  
 
Den nasjonale ramma for stimuleringstilskuddet i 2021 er på 32,445 mill. kr. Innlandet har fått ei 
ramme på kr 2 944 000. Det er bare en mindre økning fra 2020, da ramma var kr 2 849 000. Det vil 
derfor bli ei streng prioritering av hvilke kommuner som kan få tilskudd. 
 
Statsforvalteren fastsetter hvilke områder som kan få stimuleringstilskudd og fatter vedtak om 
tildeling av tilskudd etter søknad fra kommunene. Både enkeltkommuner og vaktområder 
v/administrasjonskommunen kan søke.  
 
Tilskuddet skal brukes til tiltak for å sikre tilgang på veterinærtjenester i næringssvake 
områder/kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Landbruks- og matdepartementet 
legger til grunn at om lag en fjerdedel av landets kommuner oppfyller kriteriene for tildeling av 
stimuleringstilskudd. Midlene skal prioriteres til kommuner som har problemer med å rekruttere 
veterinærer og opprettholde en stabil tilgang til veterinærtjenester. Lågt dyretall og krevende 
infrastruktur (store avstander) er blant kriteriene for tildeling av tilskudd. Aktuelle tiltak kan være 
driftsstøtte, etableringsstøtte eller å opprette kommunale veterinærstillinger. Stimuleringstilskuddet 
kan ikke brukes til å dekke kostnader ved veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid (hverdager 
mellom kl. 16 og 08 og i helgene). Dette skal dekkes av vakttilskuddet. Det er heller ikke anledning til 
å bruke av tilskuddet til å dekke kostnader ved veterinære reiser.  
 
Landbruksdirektoratet har utarbeidet en fordelingsnøkkel for stimuleringstilskuddet ut fra antall 
vektede husdyr i kommunene (vedlagt). I fordelingsnøkkelen er de ulike dyreslaga vektet etter antatt 
inntjeningsgrunnlag for veterinærene; 1 mjølkeku = 6,5 øvrige storfe, inkl. ammeku = 28,4 griser = 36 
småfe (sauer og geiter) = 11,7 hester = 0,84 chipmerkede hunder og katter. Antall hunder og katter 
er vurdert i forhold til folketallet, slik at det er lagt til grunn ca. en hund pr. 15 personer og en katt pr. 
30 personer.  
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Sjøl om direktoratets fordelingsnøkkel ble laget i 2018, vil Statsforvalteren ta utgangspunkt i den ved 
tildelinga til kommunene. Vi vil også legge betydelig vekt på reiseavstander og –tid. Kommuner der 
det er lågt dyretall, små muligheter for smådyrpraksis og store avstander vil bli prioritert høgest. 
Siden det må prioriteres strengt mellom hvilke områder som skal få tilskudd og vurderes hvilke tiltak 
som anses å være mest hensiktsmessige for å sikre tilgangen til veterinærtjenester, kan det ikke 
påregnes at det vil bli gitt tilskudd til bl.a. faglig videreutvikling av veterinærene. 
 
Vedtak om tilskudd gjelder for det året det er bevilget, og det kan ikke tildeles midler som gjelder for 
flere år. Vedtak om tildeling av tilskudd til kommuner er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. 
kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten.  
 
Kommunen skal bruke Agros når de søker stimuleringstilskudd og ved rapportering på bruken av 
tildelte midler foregående år. Det er tatt inn brukerveiledning for Agros i rundskriv 2020-43. Vedtak 
om tildeling av midler sendes til kommunen via Altinn.  
 
Nytt i 2021 
Det presiseres i rundskrivet at kommuner som vil søke tilskudd må gjøre ordningen kjent for alle 
veterinærer som arbeider i området som søknaden gjelder, slik at de får muligheten til å søke. 
Kommunene må sette en søknadsfrist for veterinærene som er så tidlig at de rekker å gå gjennom 
søknadene innen den fristen Statsforvalteren setter for kommunene. Kommunen skal begrunne de 
tiltakene de søker tilskudd til, og det er bare tiltak som oppfyller vilkåra for tilskudd som skal tas 
med i søknaden til Statsforvalteren.  
 
Når kommunen har fått sin tildeling fra Statsforvalteren, må kommunen vurdere hvilke søknader 
som skal prioriteres. Kommunens vedtak om å fordele tilskudd videre til veterinærene er et 
enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Statsforvalteren er klageinstans. 
 
Kommunen kan sette vilkår om at veterinærer som får stimuleringstilskudd må delta i den kliniske 
veterinærvakta hvis dette er nødvendig for å få nok veterinærer til å delta i vaktordningen. 
 
 
Søknadsfristen for kommunene til Statsforvalteren i Innlandet settes til 15. april 2021.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Sissel Tørud (e.f.) 
Fung. underdirektør 

  
 
Tordis Fremgården 
seniorrådgiver 
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Mottakerliste: 
Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 
Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 
Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Lom kommune Midtgard 2686 LOM 
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 
Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 
Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 
Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 
Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 
Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 
Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 
Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 
Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 
Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 


