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Innledning  

I denne veilederen finner du informasjon om regelverket og søknadsprosessen til ordningen 

tilskudd til kvinnerettede tiltak.  

  

Søknadsfrist   

Søknadsfristene for tilskudd er 1.oktober og 1.mars.  

Er alt på plass før du skal fylle inn søknad?  

NB! Før du fyller inn og leverer søknaden må du ha satt deg inn i regelverket som berører deg som 

søker.  

For mer informasjon se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 1.  

Formål og regelverk  

Formålet med tilskuddet er å styrke kvinners stilling i reindrift gjennom tre satsingsområder: økt 

verdiskapning, kompetansehevende tiltak og kvinnenettverk. Målsettingen er å styrke 

reindriftskvinnens rolle som kulturbærer og verdiskaper i reindriften. Fokuset ligger på at kvinner 

skal ha samme mulighet som menn til å gå inn i reindriftsnæringen på egne premisser og ikke være 

avhengig av en mann.    

Tilskudd for kvinnerettede tiltak er en del av Reindriftens Utviklingsfonds frie midler etter RUF-

forskriften § 1-6 andre ledd bokstav f. RUF-styret fastsatte regler for kvinnerettede tiltak for første 

gang i sak 79/14. Nærmere regler om tilskuddet er beskrevet i regler for tilskudd til kvinnerettede 

tiltak.   

Hvem kan søke om tilskudd?  

Om du er reindriftskvinne som tilhører en siidaandel kan du søke på dette tilskuddet. Din 

siidaandel må være oppført i melding om reindrift det siste reindriftsåret.   

Saksbehandling  

Se felles veileder for ordninger som behandles av Reindriftens Utviklingsfond punkt 1.   

Vilkår for å få tilskudd   

Innenfor de tre satsingsområdene er det forskjellige vilkår for å få innvilget tilskudd til prosjektet.    

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak/regler-for-tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak-i-reindriften
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak/regler-for-tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak-i-reindriften
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak/regler-for-tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak-i-reindriften
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak/regler-for-tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak-i-reindriften
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak/regler-for-tilskudd-til-kvinnerettede-tiltak-i-reindriften
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-tilskuddsordninger-under-reindriftens-utviklingsfond-ruf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-tilskuddsordninger-under-reindriftens-utviklingsfond-ruf
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MERK! Du kan ikke få tilskudd til tiltak som kan finansieres av andre tilskuddsordninger. Hvis du 

for eksempel kan få finansiering gjennom Innovasjon Norge, kan du ikke få tilskudd for det samme 

tiltaket gjennom kvinnerettede tiltak. Dersom tiltaket du søker om delfinansieres av andre organer, 

kan du bare få dekt kostnader som ikke dekkes av de andre organene. Hvis for eksempel tiltaket du 

søker tilskudd til har en kostnad på 500 000 kroner, og 250 000 kroner av tilskuddet blir dekt av 

Sametinget, kan du maksimalt få dekt de resterende 250 000 kronene av Reindriftens 

Utviklingsfond.  

Økt verdiskapning  

For økt verdiskapning er bakgrunnen å satse på innovative (fornyende) prosjekter som innebærer 

utvikling av produkter og/eller tjenester basert på reindriftens ressurser. Prosjektene skal være av 

en mindre skala og det er begrenset hvor mye tilskudd du kan få.    

Når vi vurderer en søknad om økt verdiskapning vil vi legge vekt på:  

• Type prosjekt sett i forhold til kvinnemidlenes formål  

• Prosjektets særegenhet  

• Økonomiske rammer  

• Mulighet for videreutvikling  

For å få tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:  

• Virksomheten som du ønsker å etablere må ha en viss varighet og omfang. Målet med å 

starte opp virksomheten er å bidra til din siidaandels økonomi. For at dette skal være mulig, 

må du ha en plan om at virksomheten skal være en del av deres drift og at det ikke er et 

midlertidig prosjekt. Virksomheten trenger ikke bli permanent, men den må være egnet til å 

vare en stund og gi overskudd på sikt.   

Eks. Du får tilskudd til å starte opp et duodji-verksted for å arbeide med skinn og bein fra 

rein. De produktene du utvikler ønsker du å selge videre slik at virksomheten kan tjene 

penger.    

Kompetansehevende tiltak  

For kurs som du selv skal delta på må kurset være nødvendig for å gjennomføre et prosjekt om økt 

verdiskapning som du tidligere har fått tilskudd til fra Landbruksdirektoratet. For andre 

kompetansehevende kurs kan du søke om refusjon av kursavgifter.   

For kurs du selv skal arrangere er det noen krav til kursets form, antall deltakere og innhold.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/refusjon-av-kursutgifter
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/refusjon-av-kursutgifter
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Dersom ikke kravene er oppfylt vil søknad om kompetansehevende tiltak avslås.   

Det er følgende krav til kurset:   

• Deltakere på kurset må være flere enn dine egne barn og foreldre. Dersom dine egne barn 

og/eller foreldre skal delta, kan de ikke utgjøre mer enn 1/3 av alle deltakerne. Det vil si at 

hvis det er 12 deltakere, kan fire av deltakerne være dine barn og/eller foreldre. De øvrige 

deltakerne kan være andre medlemmer av din siida, siidaandel eller distrikt m.m.  

• Skal du arrangere kurset flere ganger, kan ikke de samme deltakerne delta på mer enn ett 

kurs. Hvis du for eksempel skal arrangere samme kurset hver torsdag i en måned, kan ikke 

deltakere som deltok på det første kurset, delta på noen av de andre kursene. Det må alltid 

være nye deltakere. Det må minst være 5 deltakere per kurs for å få innvilget tilskudd.   

• Du må kunngjøre alle kurs. Dette kan du gjøre via sosiale medier, plakater i nærområdet 

eller på andre måter for å få ut informasjon om kurset.    

Kvinnenettverk  

Kvinnenettverket må være registrert i Brønnøysundregisteret for å være ansett som et godkjent 

nettverk. Nettverk som ikke er registret, kan ikke få innvilget tilskudd. Hvis det allerede eksisterer 

ett kvinnenettverk i området, vil vi ikke gi tilskudd til opprettelse av et nytt kvinnenettverk.   

For allerede etablerte kvinnenettverk er det et krav om at nettverket er aktivt. Et kvinnenettverk vil 

være aktivt når det kan dokumentere at det har gjennomført aktiviteter, regnskap er ført for 

utgifter og inntekter, og årsrapport/melding med årsmøtegodkjent regnskap for foregående år kan 

vedlegges søknaden. Mangler noe av dokumentasjonen vil vi ikke betrakte kvinnenettverket aktivt, 

og vi vil ikke innvilge driftstilskudd for nettverket.  

    

Utfylling av søknaden  

Du finner søknadskjema for tilskudd til kvinnerettede tiltak her.  

Du må fylle ut og sende søknaden til Landbruksdirektoratet med nødvendige vedlegg.   

Du må legge følgende dokumentasjon med søknaden:  

For søknader om tilskudd til økt verdiskapning  

• Oversikt over beregnet etableringsperiode (her kan du bruke søknadsskjemaet til hjelp).   

• Kostnads- og finansieringsplan (her kan du bruke søknadsskjema punkt 5 og 6 til hjelp).  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/LDIR-656_B_S%C3%B8knad%20til%20Reindriftens%20utviklingsfond%20om%20tilskudd%20til%20kvinnerettede%20tiltak.pdf/_/attachment/inline/f7c65494-0a71-4fc6-95b0-965f8bd87299:a7bb77457c758e7fdda3986e12a04af8455b39f8/LDIR-656_B_S%C3%B8knad%20til%20Reindriftens%20utviklingsfond%20om%20tilskudd%20til%20kvinnerettede%20tiltak.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/LDIR-656_B_S%C3%B8knad%20til%20Reindriftens%20utviklingsfond%20om%20tilskudd%20til%20kvinnerettede%20tiltak.pdf/_/attachment/inline/f7c65494-0a71-4fc6-95b0-965f8bd87299:a7bb77457c758e7fdda3986e12a04af8455b39f8/LDIR-656_B_S%C3%B8knad%20til%20Reindriftens%20utviklingsfond%20om%20tilskudd%20til%20kvinnerettede%20tiltak.pdf
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• Beskrivelse av produktet og/eller tjenesten (her kan du enten bruke søknadsskjemaet punkt 

3 eller legge ved eget vedlegg dersom du ikke får plass i søknadsskjemaet). I beskrivelsen 

må du forklare hvorfor du har tro på framtiden til virksomheten, og hva som gjør det verdt 

å arbeide videre med prosjektet.    

• Budsjetterte inntekter i brutto (her kan du også bruke kostnadsoversikten i 

søknadsskjemaet punkt 5).   

• Investeringsbehov som du dokumenterer med tilbud fra leverandører. Det må være 

spesifisert hva du trenger å investere i for å få gjennomført etableringen av din virksomhet.  

Skjer det endringer i investeringsbehovet må du sende inn en søknad om omdisponering av 

midler.    

Eks. du oppdager at du trenger å investere i innlagt vann for å få ferdigstilt virksomheten 

din. Du oppdager samtidig at du ikke trengte å investere i en varmtvannstank. Da kan du 

sende inn søknad om omdisponering av midlene du fikk til varmtvannstanken til 

investering av innlagt vann.    

Hvis du ikke har søkt om omdisponering av midlene og bruker tilskuddet i strid med 

investeringstiltakene som er innvilget i søknaden, vil vi tilbakeføre midlene til disse 

investeringenetil Reindriftens Utviklingsfond. Hvis du har fått utbetalt midlene vil vi kreve 

at du tilbakebetaler disse.    

For søknader om tilskudd til kompetansehevende tiltak  

For kurs du selv skal delta på:  

• Vedtak om innvilget tilskudd til økt verdiskapning  

• Beskrivelse av hvorfor kurset er nødvendig for å utføre økt verdiskapning i prosjektet  

• Oversikt over kostnader  

For kurs du selv skal arrangere:  

• Kunngjøring av kurset  

• Liste over kursdeltagere med navn og tilhørende siidaandel/distrikt  

• Beskrivelse av hvordan kurset bidrar til kompetanseheving innenfor reindriften   
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For søknader om tilskudd til kvinnenettverk   

Ved etablering av nye kvinnenettverk (merk: det er et vilkår at det ikke allerede eksisterer et 

kvinnenettverk i det samme området for å få tilskudd):  

• Formålet med opprettelsen av nettverket  

• Hvilke aktiviteter nettverket skal arbeide med  

• Vedtektene som nettverket har utarbeidet  

• Oversikt over eventuelle etableringskostnader og finanseringsplan   

• Budsjett for drift av kvinnenettverket  

Driftstilskudd for allerede etablerte nettverk:  

• Årsmelding/rapport med årsmøtegodkjent regnskap fra forrige år  

• Driftsplan for neste søknadsperiode  

• Vedtektene som nettverket har utarbeidet  

• Hvilke aktiviteter nettverket skal arbeide med  

Se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 2 for mer informasjon angående utfylling av 

søknaden.   

  

Innsending av søknad  

Se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 3 for informasjon.   

Utbetaling og vedtaksbrev  

For informasjon om utbetaling og vedtaksbrev se felles veileder for tilskuddsordninger under 

Reindriftens Utviklingsfond punkt 2 og felles veileder for alle tilskuddsorndinger punkt 4.   

Satser for økt verdiskapning  

For investeringer i virksomheten kan du få et tilskudd på inntil 140 000 kroner. Med investeringer 

mener vi blant annet fysiske investeringer som lavvo og utstyr. Ikke-fysiske investeringer 

omdannes også som kostnader til opprettelse av en nettside e.l.   

Kostnader som overstiger 140 000 kroner, må du selv dekke med egne midler.    
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For din egen innsats i arbeidet med oppstart av virksomheten kan du få tilskudd på inntil 30 000 

kroner per måned i maksimalt tre måneder. Det vil si at du kan få utbetalt inntil 90 000 kroner for 

egen innsats. Med egen innsats mener vi det arbeidet du selv legger ned i virksomheten.    

Satser for kompetansehevende tiltak  

For kurs du selv skal delta på kan du få tilskudd på inntil 6 000 kroner per kurs. Dersom du skal på 

flere kurs, kan du få tilskudd opptil 15 000 kroner per år.    

For kurs du selv skal arrangere gjelder følgende satser:   

• Du kan få dekt inntil 20 000 kroner til dokumenterte kostnader til for- og etterarbeid i 

forbindelse med gjennomføring av kurset. Med for- og etterarbeid mener vi utgifter du har 

når du skal forberede kurset. Leie av lokaler, leie av kursholder e.l. er eksempler på utgifter 

som du kan få dekt.    

• Om det er du som er kursholder, kan du få dekt opptil 300 kroner per time, men begrenset 

til 30 timer for din egen innsats i forbindelse med kurset. Eks. Du arrangerer et kurs som 

varer i 40 timer. Da kan du få dekt 300 kroner per time for de første 30 timene, som vil gi 

en utbetaling på 9 000 kroner. Arrangerer du et møte på 20 timer, vil det gi en utbetaling 

på 6 000 kroner.    

• Du kan få inntil 75 000 kroner i investeringskostnader. Med investeringskostnader mener 

vi blant annet nødvendig utstyr for å avholde kurset. Eksempler kan være prosjektor, lerret, 

bøker e.l.   

Merk! Dersom det er mulig å leie utstyret du ønsker å investere i, og leieprisen vil være 

mindre enn prisen på investeringene, skal du velge alternativet om leie framfor investering.    

Satser for kvinnenettverk  

Vi kan innvilge 75 000 kroner for etablering av kvinnenettverk.   

For allerede etablerte nettverk kan vi innvilge 75 000 kroner til driftskostnader.    

Merk at det ikke er mulig å både få tilskudd til etablering og tilskudd til drift samtidig. Det året du 

skal etablere kvinnenettverket kan du få innvilget tilskudd på 75 000 kroner. Når nettverket har 

vært aktivt minst ett år, kan du søke om driftstilskudd på 75 000 kroner.    

Rapportering og dokumentasjon  

Se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 5 for informasjon.   
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Klage og omgjøring av vedtak  

For informasjon om klage og omgjøring av vedtak se felles veileder for tilskuddsordninger under 

Reindriftens Utviklingsfond punkt 3 og felles veileder for alle ordninger punkt 6.  


