
Søknad om tilskudd til 
juridisk bistand for reindriften
Søknad etter Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

 av 20. juni 2019, kapittel 7

Søknaden sendes Landbruksdirektoratet per post eller e-post
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Postboks 1450 Vika
N-0116 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no
www.landbruksdirektoratet.no

1. Opplysninger om søker
Navn på søker Adresse

Postnummer Sted Organisasjonsnummer

E-postadresse Kontonummer

Søker er et reinbeitedistrikt?                                      Ja       Nei                                                                 

Søker er en siida/enkeltgruppe?     Ja       Nei

Søker har fått dekket utgiftene på annen måte?      Ja       Nei

Har søker vært omfattet av den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen?       Ja       Nei

2. Det søkes om tilskudd til

Type utgift Sum (kr)

Juridisk bistand uten domstolsbehandling

Juridisk bistand for saker i første instans

Juridisk bistand for saker i ankeinstans

Partens egne utgifter til reise

Partens egne utgifter til opphold

Sum totalt (kr)

Spesifiser utgifter til reise og opphold

3. Veiledning

Hvilke saker omfattes av ordningen?
Ordningen med tilskudd til juridisk bistand er hjemlet i RUF-forskriften kapittel 7. Reinbeitedistrikter og siidaer kan få tilskudd til to typer
juridisk bistand etter forskriften, avhengig av om de har vært omfattet av den norsk-svenske reinbeitekonvensjon av 9. februar 1972 eller 
ikke. Tilskudd innvilges kun i saker som gjelder beskyttelse av reinbeitedistriktets/siidaens beiterett og beitearealer. Alle reinbeitedistrikter og 
siidaer som har behov for juridisk bistand til saker om deres beiterett/beitearealer med og uten domstolsbehandling i Norge, kan søke om 
tilskudd etter forskriftens § 7-2 første ledd. Reinbeitedistrikter og siidaer som har vært omfattet av den norsk-svenske reinbeitekonvensjon kan 
også søke om tilskudd hvis de blir trukket inn i rettsprosesser med svensk reindrift som omfatter reinbeitedistriktets/siidaens beitearealer
i Norge og Sverige, se § 7-2 andre ledd.

Hvilke saker omfattes ikke av ordningen?
Ordningen med tilskudd til juridisk bistand omfatter ikke:
     •   saker som gjelder andre spørsmål enn beskyttelse av reindriftens beiterett/beitearealer
     •   saker der begge parter er reindriftsutøvere
     •   saker mellom reindriften og reindriftsmyndighetene i Norge og Sverige
     •   saker som gjennomføres i utlandet, og som ikke gjelder grenseoverskridende reindrift etter § 7-2 andre ledd.
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  Veiledning forts.
Hvem kan få tilskudd?
Det er reinbeitedistrikter og siidaer som kan få tilskudd etter RUF-forskriften kapittel 7. Siidaandeler og enkeltreineiere omfattes ikke
av ordningen. 

Hvilke utgifter omfattes?
Søker kan få tilskudd til dekning av:
     •   juridisk bistand i saker uten domstolsbehandling for inntil 50 timer (gjelder ikke saker om den grenseoverskridende reindriften)
     •   juridisk bistand i saker med domstolsbehandling i første instans for inntil 100 timer
     •   juridisk bistand i saker med domstolsbehandling i ankeinstans for inntil 50 timer
     •   partens egne utgifter til reise og opphold, der slike utgifter har vært vesentlige og nødvendige. Utgiftene må påløpe i forbindelse med 
         den konkrete saken. Mindre utgifter, som for eksempel parkeringsgebyr, dekkes ikke etter ordningen.

Du kan ikke få dekket utgiftene etter RUF-forskriften kapittel 7 hvis du allerede har fått dekket dem på annen måte, for eksempel ved fri 
rettshjelp, etter å ha fått tilkjent saksomkostninger i retten eller fått refusjon av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. Hvis du har fått 
dekket utgiftene delvis på annen måte, kan du få tilskudd som tilsvarer differansen mellom det du har fått dekket, og det du kunne ha fått 
etter RUF-forskriften kapittel 7. 

Beregning av tilskudd
Tilskudd til juridisk bistand blir beregnet etter salærsatsen som gjelder på det tidspunktet når din søknad blir innvilget. Utgifter til reise dekkes 
etter statens satser. Utgifter til opphold dekkes etter regning.

5. Dato og underskrift

Jeg (vi) erklærer at opplysningene er gitt etter faktiske forhold og beste skjønn. Jeg (vi) er kjent med at eventuelle uriktige opplysninger kan 
medføre avkortning eller bortfall av tilskudd.

Sted og dato Underskrift

4. Obligatoriske vedlegg

Oppdragsbekreftelse fra advokat/rettshjelper på juridisk bistand       Ja       Nei

Kopi av stevning/anke (i saker med domstolsbehandling)                  Ja       Nei

Vi gjør oppmerksom på at søknad om tilskudd ikke vil bli behandlet hvis du ikke legger ved de obligatoriske vedleggene.

Andre vedlegg

Spesifisert faktura fra advokat/rettshjelper    Ja       Nei

Kvittering mv. for betalt faktura    Ja       Nei

Kvitteringer mv. for utlegg til reise    Ja       Nei                  

Kvitteringer mv. for utlegg til opphold    Ja       Nei

Du kan legge ved disse vedleggene hvis du har dem når du sender søknaden. Hvis du ikke har dem, kan du ettersende dem når du 
rapporterer bruk av tilskuddet. Frist til å rapportere bruk av tilskuddet er:

     •   tre måneder etter domsavsigelse i saker med domstolsbehandling
     •   tre måneder etter at saken er avsluttet i saker uten domstolsbehandling.
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