PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
fredag 19. juni 2020 kl. 14:00
sirkulærmøte
Møte nr. 5/2020

Møtet ble hevet kl 15:00.
Til stede:

Lodve Solholm, Marit Elisabeth Hætta Gaup, Marthe Bay
Haugen, Tom Lifjell

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Saksliste:
35/20

Delegerte saker

36/20

Søknad om tilskudd til innkjøp av lekter for frakt av rein til øyer

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
35/20
Behandling:
19.06.2020

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 2 av 3

Sektor:
Tittel:
Delegerte saker

Saks nr.:
20/44563 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
36/20
Behandling:
19.06.2020

Side: 3 av 3

Sektor:
Tittel:
Søknad om tilskudd til innkjøp av lekter for frakt
av rein til øyer

Saks nr.:
20/32127 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Søknad fra Per Thomas Kuhmunen, Jon Anders Kuhmunen og Tom
Børre Kuhmunen i Saltfjellet reinbeitedistrikt om tilskudd til kjøp av
lekter for frakt av rein, innvilges med 113 200 kroner.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·

·

·

·

Tiltaket må være gjennomført innen tre år fra vedtaksdato.
Hvis tiltaket ikke er gjennomført innen fristen, blir innvilget
tilskudd tilbakeført Reindriftens Utviklingsfond.
Tilskuddet utbetales med 50 prosent ved innvilgelsen.
Resttilskuddet utbetales etter at innsendt regnskap og
dokumentasjon er godkjent. I tillegg til regnskap som viser
hvordan utgiftene er fordelt og dokumentasjon på bruk av
tilskuddet, må søker sende inn en bekreftelse på at lekteren
har fått nødvendige godkjenninger for frakt av levende rein,
for å få utbetalt resttilskuddet.
Søker forplikter seg til å gjøre lekteren tilgjengelig for andre
siidaandeler i Saltfjellet reinbeitedistrikt ved behov. Eventuell
pris for leie av lekteren kan ikkje overstige de reelle
kostnadene knyttet til vedlikehold av lekteren, leie av
slepebåt, leie av plass til lagring og andre direkte utgifter
ved lekteren fordelt på antall siidaandeler som bruker den.
Ved manglende oppfyllelse av dette vilkåret kan tilskuddet
kreves tilbakebetalt.
Ved salg av lekteren ut av distriktet innen 5 år fra
vedtaksdato, skal tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Begrunnelse: Kjøp av lekter for frakt av rein mellom øyene i distriktet
oppfyller vilkårene i RUF-forskriften §§ 1-6 andre ledd, 1-1 og 1-7.

