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Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og
administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunenen fra 2020
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å innlemme den delen av tilskudd til
veterinærdekning over kap. 1142, post 60, som gjelder klinisk veterinærvakt utenom
ordinær arbeidstid i rammefinansieringen til kommunene. Dette fremgår av
kommuneproposisjonen 2020 (prop. 113 S (2018-2019) fra KMD)) som ble vedtatt av
Stortinget 18.6.2019.
Landbruksdirektoratet forholder seg til at Stortinget har vedtatt innlemming, noe som
innebærer at oppgavene som Landbruksdirektoratet i dag har med å forvalte tilskudd til
klinisk veterinærvakt (vakt- og administrasjonstilskudd), herunder fastsetting av
vaktinndeling, fordeling av vakt- og administrasjonstilskudd og vedlikehold av
veterinærvaktskjema, bortfaller fra 1. januar 2020.
Landbruksdirektoratets gjennomgang av vaktdistriktstrukturen
I vårt brev 22.6.2018 fikk fylkesmennene i oppdrag å utarbeide forslag til ny veterinær
vaktdistriktstruktur fra 2020 for sine fylker. I brev 18.10.2019 presiserte vi at
utgangspunktet for oppdraget var at dagens 160 vaktdistrikter skulle bestå, men at
fylkesmannen kunne foreslå endringer i tilfeller hvor det ble ansett nødvendig.
Bakgrunnen for oppdraget var vedtatte endringer i kommune- og regionstrukturen fra
2020.
Landbruksdirektoratet har gått gjennom forslagene til ny veterinær vaktdistriktstruktur
fra 2020 som fylkene har sendt inn. Det ble foreslått endringer kun for tre vaktdistrikter,
hjemmehørende i Hordaland og Nordland. Det vil imidlertid ikke være aktuelt for
Landbruksdirektoratet å vedta ny veterinær vaktdistriktstruktur gjeldende fra 2020 med
mindre Stortinget omgjør sitt eget vedtak om innlemming i forbindelse med behandlingen
av statsbudsjettet til høsten.
Landbruksdirektoratet ber fylkesmennene om å orientere kommunene i sine fylker om
innholdet i dette brevet.
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