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Ingress  

[Rundskrivet gjelder for søkere om tilskudd etter RUF-forskriften kapittel 5 om tilskudd til 

feltbarnehage og gir en nærmere beskrivelse av regelverket og bakgrunnen for bestemmelsene.] 

 

Hovedinnhold 

§ 5-1. Formål 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for at flere i familien kan delta under større 

reindriftsaktiviteter i reinbeitedistriktet, sommersiidaen, vintersiidaen eller reinlaget, samt å bidra 

til kunnskapsoppbygging hos barn om disse aktivitetene. 

Kommentarer til formål  

To av de overordnede politiske målene for reindriften er å 

• støtte og styrke den familiebaserte reindriften og  

• legge til rette for smidig generasjonsovergang og kunnskapsformidling mellom 
generasjoner.  

Formålet med ordningen med tilskudd til feltbarnehage er i samsvar med ovennevnte 

reindriftspolitiske mål. Ved tvil om tolkning av forskriftens øvrige bestemmelser kan 

formålsbestemmelsen trekkes inn som vurderingsmoment.  

 

§ 5-2. Definisjoner 

Med feltbarnehage menes organisert og tidsavgrenset pass av barn under skolepliktig alder i 

tilknytning til perioder med større reindriftsaktiviteter. Slik barnepass må omfatte tilrettelagte 

opplæringsaktiviteter i reindriften. 

Kommentarer til bestemmelsen   

Etter bestemmelsens ordlyd må barnepass omfatte tilrettelagte opplæringsaktiviteter i reindriften 

for å regnes som en feltbarnehage.  

Hvordan søker tilrettelegger den praktiske gjennomføringen av barnepasset og 

opplæringsaktiviteten, er opp til søker selv å avgjøre ut i fra det som er mest hensiktsmessig for 

deres distrikt, sommersiida, vintersiida eller reinlag. 

Tidligere har det blitt innvilget tilskudd til feltbarnehager som har hatt følgende 

opplæringsaktiviteter: 

• sette opp og rigge ned lavvo 

• tenne bål og lage mat på bål 

• lære navn på ulike rein 

• kaste lasso 

• forberede og gjennomføre kalvemerking 

• rydde gjerdet  

• røyke kjøtt 

• spile reinskinn. 

 



Landbruksdirektoratet 

Tilskudd til feltbarnehage- Kommentarer til regelverk- 3 

Feltbarnehagen må gjennomføres under større reindriftsaktiviteter. Som «større 

reindriftsaktiviteter» anses blant annet samling av flokk, kalvemerking, slakting, reinskilling, 

flytting mellom ulike årstidsbeiter og pramming. 

 

§ 5-3. Vilkår for tilskudd til feltbarnehage 

Tilskudd til barn i feltbarnehage kan innvilges til reinbeitedistrikt, sommersiida eller reinlag for 

inntil tre uker per år i tilknytning til større reindriftsaktiviteter. I tillegg kan siidaandelsleder i 

vintersiida søke om tilskudd etter bestemmelsene i denne forskriften. 

Tilskudd kan innvilges til pass av barn som tilhører reinbeitedistriktet, sommersiidaen, 

vintersiidaen eller reinlaget der reindriftsaktiviteten foregår. Tilskuddet kan ytes frem til den 

måneden barnet begynner på skolen. 

Tilskudd til pass av egne barn og/eller ektefelles/samboers barn kan kun innvilges dersom 

barnet/barna blir passet som en del av en gruppe sammen med andres barn, og egne barn og/eller 

ektefelles/samboers barn ikke utgjør mer enn 1/3 av denne gruppen. 

Kommentarer til bestemmelsen 

Første ledd: Hvem kan få tilskudd?   

Listen over hvem som kan motta tilskudd til feltbarnehage er uttømmende, slik at søknader fra 

andre, for eksempel siidaandeler og enkeltreineiere, faller utenfor kapittel 5. Slike søknader skal 

derfor avvises uten realitetsbehandling. 

For reinbeitedistrikt, sommersiida eller reinlag kan søknaden fremmes av styret eller den som har 

fått fullmakt til å opptre på vegne av distriktet/siidaen/reinlaget. 

For vintersiida må en siidaandelsleder i siidaen stå som ansvarlig søker. Vintersiidaer er ikke egne 

juridiske subjekter og kan derfor ikke holdes ansvarlig ved eventuelt krav om tilbakebetaling. Det 

er derfor siidaandelsleder som er tilskuddsberettiget på vegne av vintersiidaen, jf. Reglement for 

økonomistyring i staten punkt 6.3.5.  

Tidsbegrensning 

Tilskuddet kan gis for inntil tre uker per år for samme søker. Med år menes her kalenderåret. Med 

uker menes arbeidsuke, dvs. man kan få tilskudd for fem dager per uke. Hvis søknadsperioden ikke 

bare omfatter fulle uker, skal det rundes opp eller ned til nærmeste fulle uke. For eksempel, søker 

som arrangerer feltbarnehage i to uker og tre dager kan få tilskudd til feltbarnehage i tre uker. 

Hvis det søkes om å arrangere feltbarnehage i mer enn tre uker, vil søker få innvilget det 

maksimale tilskuddet for tre uker, og ikke for dagene som overstiger dette. 

Det er ingen begrensninger i antall ganger det kan organiseres feltbarnehage, men antall dager 

totalt for samme søker må ikke overstige tre arbeidsuker per kalenderår. Det kan for eksempel 

brukes 1,5 uke på merking i juni og 1,5 uke på slakting i august samme år.  

Andre ledd: Hva gis det tilskudd til? 

Hvilke barn kan tilskuddet gis for? 

Tilskudd gis kun for barn som deltar i feltbarnehagen og tilhører reinbeitedistrikt/siida/reinlag 

som søker. Det gis ikke tilskudd for pass av eventuelle andre barn i feltbarnehage, som ikke har en 

slik tilhørighet.  

Barna må delta i de aktivitetene og kunnskapsoppbyggingen som tilbys gjennom feltbarnehagen. 

Det er ikke nok at barnet følger far eller mor til reingjerdet og er passiv tilskuer.  
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Aldersgrenser 

Tilskuddet gis frem til den måneden barnet begynner på skolen. Det vil si at for barn som fyller 6 år 

i løpet av kalenderåret vil siste mulighet for å få tilskudd være juli måned.  

Det er ingen nedre aldersgrense for deltakelse i feltbarnehagen, men det vil naturlig oppstå en 

begrensning ut i fra hvilke aktiviteter og kunnskapsoppbygging som tilbys gjennom feltbarnehagen. 

Det er akseptabelt å tilpasse aktivitetene og læringen til ulike aldersgrupper. 

Hvilke utgifter dekkes? 

Det er kun utgifter til barnepass som dekkes, ikke andre utgifter til drift av feltbarnehagen. 

Utgiftene dokumenteres ved avtale med barnepasser, der utgiftene til lønn fremkommer.  

Tredje ledd: pass av egne barn og ektefelles/samboers barn  

Etter § 5-3 tredje ledd kan det gis tilskudd til pass av egne barn, og/eller ektefelle/samboers barn, 

så lenge: 

• feltbarnehagen også omfatter pass av andres barn, og  

• andres barn utgjør minst 2/3 av barna i feltbarnehagen.  

Bakgrunnen til regelen er ønske om å legge til rette for at flere i familien kan delta under større 

reindriftsaktiviteter. 

 

§ 5-4. Tilskuddets størrelse 

For barn fra og med fylte tre år kan det innvilges tilskudd med 1000 kroner per barn per uke. 

For barn under tre år kan det innvilges tilskudd med 2 000 kroner per barn per uke 

 

Kommentarer til bestemmelsen 

Tilskuddet kan gis inntil faste satser, som anses for å være maksimalsatser. Det vil si at hvis lønn til 

barnepasser er lavere enn disse satsene, skal beløpet som fremkommer i arbeidsavtalen med 

barnepasser legges til grunn ved tilskuddsbehandlingen.  

 

§ 5-5. Særskilt krav til søknad og søknadsfrist 

Søknaden sendes Landbruksdirektoratet på særskilt skjema senest en måned etter at 

reindriftsaktiviteten er gjennomført. 

Søker må opplyse hvem som engasjeres til barnepasset, samt navn og fødselsdato på de barn som 

omfattes. Avtale med barnepasser og bekreftelse på betaling til barnepasser må vedlegges. 

Søker må opplyse om hvilke aktiviteter barna har deltatt i, og start- og sluttdato for feltbarnehagen. 

Kommentarer til bestemmelsen 

Første ledd: søknadsskjema og frist  

Tilskuddsordningen er en refusjonsordning der søker får dekket allerede påløpte utgifter etter at 

feltbarnehagen er gjennomført. Søknaden sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema som 

finnes på direktoratets nettsider.  

Andre og tredje ledd: opplysninger og dokumentasjon 

Bestemmelsene inneholder krav om hvilke opplysninger og dokumentasjon som skal fremgå av 

søknaden. Opplysningene kreves for å kunne kontrollere at: 
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• det faktisk er engasjert betalt barnepass 

• aktiviteter som barna deltar i, er tilpasset barnas alder og utvikling  

• barnehagens varighet er innenfor grensene i § 5-3 første ledd 

• søknadsfristen i § 5-5 første ledd er overholdt 

• barna som det søkes om tilskudd for er innenfor den aldersgruppen som omfattes av 
kapittel 5 

• lønn til barnepasser ikke er lavere enn maksimalsatser i § 5-4 

• om barnepasser er forelder/steforelder til barna som omfattes av feltbarnehagen 

• barnepasser har fått utbetalt lønn i henhold til inngått avtale.  

Saksbehandler har også mulighet til å sjekke navn og fødselsdato i Grunnmur for å kontrollere 

opplysningene i søknaden. 

 


