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 944484574 LEKA KOMMUNE

Mobilnummer E-post
950 31 415 kristin.floa@leka.kommmune.no

 Kontonummer **** ** 04690

Vedtaksdato Vedtak fattet av Søknadsdato Vår ref.
20.04.2020 Fylkesmannen i Trøndelag 12.03.2020 2020/565, Agros 128289

Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning 
for 2020

Vi viser til deres søknad om 1 000 000 kroner i stimuleringstilskudd til kommunal 
veterinærdekning for 2020.

Vedtak
LEKA KOMMUNE tildeles 1 000 000 kroner i stimuleringstilskudd til veterinærdekning for Leka 
kommune, Nærøysund kommune for 2020. Beløpet vil bli overført til kontonr. **** ** 04690 innen 
én uke.

Begrunnelse for vedtaket
Stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning gis med grunnlag i Prop. 1 S fra Landbruks- 
og matdepartementet.

Stimuleringstilskudd skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell 
i næringssvake områder på dagtid. Kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til 
veterinærtjenester og som legger planer for gode, lokale løsninger, skal prioriteres. Følgende 
momenter vektlegges spesielt ved prioritering av søknadene:

Dårlig næringsgrunnlag for veterinærer.
Lavt dyretall og krevende infrastruktur.
At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer.
At stimuleringstiltaket på hensiktsmessig vis kan bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på 
tjenester fra dyrehelsepersonell.

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.

 
I Trøndelag er spennet for summen av vekta dyr per kommune på 164 ¿ 23 376. Det er 13 
kommuner som ligger under en vekting på 1000. De fleste kommunene i fylket ligger i området 
2000-3000.
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Hjelpemiddelet som vi har fått fra Landbruksdirektoratet, et regneark med antall dyr per kommune 
og vektet etter antatt inntjeningsgrunnlag for veterinærer for ulike dyreslag. Det går fram at vekta 
dyr for Leka kommune er 818, gamle Vikna kommune: 1658, gamle Nærøy kommune: 3334. Dette 
ligger under normalen for kommunene i Trøndelag for Leka og gamle Vikna kommune. Gamle 
Nærøy kommune ligger litt over normalen.
 
 
 
Tiltaket som er omsøkt er driftsstøtte til veterinærene for å opprettholde dekningen, kr 450 000,- til 
Leka kommune og kr 450 000,- til Nærøysund kommune. Det søkes også om kurspott på kr 
100 000,- noe som er i tråd med de tiltak som er listet opp i Landbruksdirektoratet sine 
retningslinjer.
 
 
 

Vilkår
Stimuleringstilskuddet skal brukes i tråd med dette vedtaket. Fylkesmannen gjør spesielt 
oppmerksom på at tilskuddet ikke kan 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 eller å dekke 
kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Krav til rapportering
Kommunen skal rapportere hvordan midlene er brukt og om det gjenstår ubrukte midler. Det skal 
fremgå av rapporten hvilke tiltak midlene er brukt til og hvor stort beløp som er brukt på hvert tiltak.

Dere skal rapportere i samme skjematjeneste som dere bruker for å søke om stimuleringstilskudd. 
Rapporten må sendes innen søknadsfristen fylkesmannen setter for neste søknadsomgang.

Kontroll
Fylkesmannen har adgang til å føre kontroll med at midlene benyttes i tråd med vilkårene for 
tildelingen, jf. bevilgningsreglementet § 10 andre ledd. Ved kontroll plikter tilskuddsmottaker å gi 
fylkesmannen nødvendige opplysninger og dokumenter.

Tilbakebetaling
Tilskuddsmidler som ikke blir brukt opp i kalenderåret de er tildelt for vil bli krevd tilbakebetalt. 
Hele eller deler av tilskuddet kan dessuten kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsmottaker ikke 
bruker midlene i samsvar med vilkårene for å motta stimuleringstilskuddet.

Det er ikke mulig å klage på vedtaket
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

Med hilsen
Fylkesmannen i Trøndelag


