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Saksnr

Innhold
Referatsaker

RS 1/14

Møteprotokoll fra RUF-møte 12.12.13

RS 2/14

Sivilombudsmannens uttalelse i forbindelse med undersøkelse av
saksbehandlingstid i klagesaker hos Reindriftsforvaltningen

RS 3/14

Distrikt 20 Kvaløy - Søknad om rente- og avdragsfritt lån til dekning
av advokatutgifter.

RS 4/14

Låneavtale mellom RUF og distrikt 22-Fiettar

RS 5/14

Reindriftens Utviklingsfond - Årsregnskap 2013
Delegerte saker

DS 1/14

Mikkel Rasmus Lango Rbd 22 Fiettar - Vedtak om tilskudd til
gjeterhytte lokalisert ved Suoidneleaksi i Kvalsund kommune

DS 2/14

Mathis Andreas Sara, Rbd 33 Spalcca - Vedtak om tilskudd til
gjeterhytte lokalisert ved Sekkemo i Kvænangen kommune

DS 3/14

Ingosiid-siida - Vedtak om tilskudd til gjeterhytte lokalisert ved
Allamaras i Karasjok kommune

DS 4/14

Gielas Reinbeitedistrikt - Søknad om tilskudd til foring av rein
driftsåret 2013/2014 fordi Norsk-Svensk reinbeitekonvensjon ikke er
operativ

DS 5/14

Hjerttind/Altevatn reinbeitedistrikt - Søknad om tilskudd til foring av
rein driftsåret 2013/2014 på bakgrunn av reinbeitekonvensjonen ikke
er operativ

DS 6/14

Saltfjellet reinbeitedistrikt - Søknad om tilskudd til foring av rein
driftsåret 2012/2013 på bakgrunn av at reinbeitekonvensjonen ikke er
operativ

DS 7/14

Eli Ristin og Per Johnny A. Skum - Vedtak om tilskudd til gjeterhytte
lokalisert ved Fielbmajohka i Kautokeino kommune

DS 8/14

Suoivi siida - Søknad om tilskudd til foring av rein vinteren 2013/2014

DS 9/14

Ann-Kristine og Mikkel Per N. Bongo - Vedtak om tilskudd til
gjeterhytte ved Klubben i Kvænangen kommune

DS 10/14

Østre-Namdal reinbeitedistrikt - Søknad om tilskudd til gjeterhytte
lokalisert ved Gaukaren i Hattfjelldal kommune
Styresaker til behandling

ST 1/14

Reindriftens Utviklingsfond - Tildelingsbudsjett 2014

ST 2/14

Nils Mikkel Somby - søknad om refusjon av kursavgift - støtte til
påbygging av førerkort fra klasse C1 til C1E

ST 3/14

Reindriftskvinner v/Berit Marie P.E.Eira - Søknad om midler til
kvinnerettede tiltak
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ST 4/14

Søknad om tilskudd til reintransporthenger - Skæhkere sijte siidaandel VF35

ST 5/14

Søknad om tilskudd til reintransporthenger - Skæhkere sijte siidaandel VF36

ST 6/14

Søknad om tilskudd til ombygging av transportbåt - Atlantic SUS
v/Anders M. Buljo

ST 7/14

Reindriftsavtalen 2014/2015 - Infrastrukturtiltak for økt slakting

ST 8/14

Nordland Reindriftssamers Fylkeslag - søknad om tilskudd til
utredning av reinslakting på Nortura Bjerka

ST 9/14

Tapsføring av lån innvilget i sak 185/2002 - Reinøy reinbeitedistrikt

ST 10/14

Tapsføring av lån innvilget i sak 96/96 - Reinbeitedistrikt 24A Seiland Vest

ST 11/14

Tapsføring av lån - Reinøy reinbeitedistrikt

ST 12/14

Reinøy reinbeitedistrikt - søknad om omgjøring av utbetalt lån til
tilskudd

ST 13/14

Frode Gundersen - Prosjekt "Reindriftsforvaltning, rettigheter og
arealkonflikter" - avskriving av midler

ST 14/14

Delegering av avgjørelsesmyndighet til Statens Reindriftsforvaltning The 14th Arctic Ungulate Conference

ST 15/14

Eventuelt
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Saker under eventuelt:
Neste møte i RUF
Referat saker:
Referat sakene ble tatt til orientering.
Møteprotokoll fra møtet 12.12.13 ble godkjent.
Delegerte saker:
Styret hadde ingen merknader til de behandlede sakene.

4 av 11

Styresaker til behandling
ST 1/14 Reindriftens Utviklingsfond - Tildelingsbudsjett 2014
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Reindriftsforvaltningen la fram forslag til tildelingsbudsjett for 2014. Budsjettet ble diskutert og
Enstemmig godkjent.
Vedtak:
Tildelingsbudsjett for Reindriftens Utviklingsfond i 2014 vedtas slik oversikten viser.
Tildelingsramme 2014

1151.51 - Reindriftens Utviklingsfond (RUF)

Vedtatt tildelingsramme før overføringer(1)
33 100 000
Overf. fra kap. 1147 post 71 (tiltak konvensjonsbeiter)(2)
1 900 000
Overf. fra kap. 1151 post 75 (infrastrukturtiltak, kompetansegivende kurs, pilotprosjekt)(2) 7 000 000
Sum
42 000 000
Vedtatt av avtalepartene:
Sametingets midler til næringsformål
Konfliktforebyggende tiltak
Reinprogrammet
Kvinnerettede tiltak
Fagbrevordning
Markedstiltak
Pramming
Tiltak konvensjonsbeiter(2)
Ekstraordinær satsing på infrastrukturtiltak(2)
Kompetansegivende kurs i privat slakting og omsetning(2)
Pilotprosjekt utvikling av reindriftens arealbrukskart(2)
Vedtatt av fondsstyret og administrative tildelinger:
Forskning og veiledning(3)
Gjeterhytter(4)
Øvrige reindriftsanlegg
Refusjon av kursutgifter
Økonomisk utvalg
Administrasjonskostnader RUF-styret
Buffer/ufordelte midler(5)
Sum
42 000 000

(1) Jf. Prop. 104 S (2012-2013).
(2) Jf. Sluttprotokoll fra reindriftsforhandlingene 2014.
(3) Inkl. avtalepartenes avsetning på 1,0 mill. kr til "Reindriftas hverdag".
(4) Det ble avsatt 1.200.000 kr til gjeterhytter i revidert tildelingsbudsjett for 2013 (jf. RUF-sak 93/13).
Av disse midlene gjenstår en rest på 1.055.000 kr som kan benyttes i 2014.
(5) Erfaring fra tidligere år viser at det er hensiktsmessig å avsette en buffer som det kan tildeles
midler fra etter behov – i stedet for å låse midler til ulike ordninger før man vet hvilke søknader
som kommer inn i løpet av året.

Forslag
tildelingsbudsjett 2014

33 850 000
2 000 000
1 450 000
8 200 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
5 300 000
1 900 000
5 000 000
500 000
1 500 000
8 150 000
3 500 000
0
3 000 000
70 000
600 000
130 000
850 000
42 000 000

ST 2/14 Nils Mikkel Somby - søknad om refusjon av kursavgift - støtte til påbygging av
førerkort fra klasse C1 til C1E
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstilligen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Nils Mikkel Somby om refusjon av kursavgift i forbindelse med oppgradering av
førerkort avslås.
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Begrunnelse:
Det omsøkte kurset faller utenfor anvendelsesområde til § 5-1 i forskriften for Reindriftens
Utviklingsfond og gir derfor ikke rett til støtte etter bestemmelsen.
ST 3/14 Reindriftskvinner v/Berit Marie P.E.Eira - Søknad om midler til kvinnerettede
tiltak
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift om Reindriftens Utviklingsfond § 1-5 annet ledd bokstav h, og
hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 for kvinnerettede tiltak over
reindriftsavtalen vedtatt 29. mai 2012, bevilger RUF kr. 50.000 til drift av «Reindriftskvinner –
motivere reindriftskvinner til utdanning og overføring av tradisjonell kunnskap i reindriften».
Begrunnelse:
Det er kontrollert at virksomheten er i tråd med vilkårene for å få driftsstøtte, og det vises til
redegjørelsen i saksframlegget for dette.
Følgende vilkår knytter seg til bevilgningen:
Søker skal innen 3 måneder etter gjennomført prosjekt skriftlig dokumentere bruken av
bevilgningen via rapport og revidert regnskap.
Rapport og regnskap sendes til Statens Reindriftsforvaltningen, postboks 1104, 9504 Alta.
Tilskuddet utbetales med 50 % av innvilget beløp ved oppstart av prosjektet. Resten utbetales
etter at prosjektet er fullført, og rapport om bruken som nevnt, og revidert regnskap er levert.
Reindriftsforvaltningen kan foreta kontroll av om vilkårene for å motta tilskuddet er overholdt og
om midlene brukes til det oppgitte formål.
Fondsstyret kan kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt dersom vesentlige forutsetninger
for tilskuddet viser seg ikke å være oppfylt.
Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt og
tilbakeført fondet.
ST 4/14 Søknad om tilskudd til reintransporthenger - Skæhkere sijte - siidaandel VF35
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen med styrets endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond fastsatt av Landbruks- og
matdepartementet den 21.06.2011 kapittel 4, jf. § 1-6 bevilger Reindriftens Utviklingsfond inntil
kr. 50 610,- til siidaandel VF35 v/leder Mathis Ivan Hætta til innkjøp av reintransporthenger.
6 av 11

Vilkår:
Det forutsettes at reintransporthenger tilfredsstiller norske krav til dyretransport. Før tilskuddet
utbetales skal Mattilsynet og Biltilsynet ha godkjent tilhengeren for transport av levende rein.
Det gis kun ett tilskudd til samme omsøkte driftsmiddel.
Begrunnelse:
Etter reindriftsdirektørens vurdering er det omsøkte tiltaket egnet til å fremme reindrift i
Skæhkere sijte og i sijtens beiteområde, jf. forskriftens § 1-6. Søkeren og det omsøkte tiltaket
tilfredsstiller vilkår som stilles i forskriftens kapittel 4.
ST 5/14 Søknad om tilskudd til reintransporthenger - Skæhkere sijte - siidaandel VF36
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen med styrets endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond fastsatt av Landbruks- og
matdepartementet den 21.06.2011 kapittel 4, jf. § 1-6 bevilger Reindriftens Utviklingsfond inntil
kr. 50 610,- til siidaandel VF36 v/leder Ole Frank Hætta til innkjøp av reintransporthenger.
Vilkår:
Det forutsettes at reintransporthenger tilfredsstiller norske krav til dyretransport. Før tilskuddet
utbetales skal Mattilsynet og Biltilsynet ha godkjent tilhengeren for transport av levende rein.
Det gis kun ett tilskudd til samme omsøkte driftsmiddel.
Begrunnelse:
Etter reindriftsdirektørens vurdering er det omsøkte tiltaket egnet til å fremme reindrift i
Skæhkere sijte og i sijtens beiteområde, jf. forskriftens § 1-6. Søkeren og det omsøkte tiltaket
tilfredsstiller vilkår som stilles i forskriftens kapittel 4.
ST 6/14 Søknad om tilskudd til ombygging av transportbåt - Atlantic SUS v/Anders M.
Buljo
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Reindriftsforvaltningen la fram brev dateret 3.4.2014 fra Atlantic SUS v/Anders M. Buljo.
På bakgrunn av opplysninger i brevet ble saken trukket fra sakslista.
ST 7/14 Reindriftsavtalen 2014/2015 - Infrastrukturtiltak for økt slakting
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Forslag til vedtak:
Styret for Reindriftens utviklingsfond viser til punkt 1.2.1 i protokollen fra forhandlinger om
Reindriftsavtale for 2014/15 hvor det er avsatt 5,0 mkr til infrastrukturtiltak. I protokollen
forutsetter avtalepartene at det på bakgrunn av arbeidet som ble gjort i 2013, i løpet av våren blir
7 av 11

behandlet søknader i den hensikt at anleggene legger til rette for økt slakting og omsetning i
sesongen 2014/15.
Styret vil med det ta utgangspunkt i fjorårets behandling av tilskudd til infrastrukturtiltak. Det
ble i RUF-sak 19/13 vedtatt føringer for prioritering av tiltak, samt også fastsatt de særlige vilkår
som skulle legges til grunn for tilskudd fra denne avsetningen. Styret viser også til at de enkelte
søknader i forhold til denne ordningen ble behandlet på møter i juni og september 2013.
Styret legger på denne bakgrunn opp til at søknader som innkom ved fjorårets behandling av
tilskudd til infrastrukturtiltak, men som ikke ble prioritert i forhold til den samlede avsetning,
blir gjenstand for ny behandling på neste møte i RUF. Dersom det etter behandling av disse
gjenstår midler av avsetningen (5 mkr med tillegg for 0,66 mkr for midler som gjenstod fra
2013), vil styret ta stilling til opplegg for en ny runde med behandling av søknader om
infrastrukturtiltak.
Styret forutsetter at søknader om midler til infrastrukturtiltak for 2014 behandles etter de samme
vilkårene som ble fastsatt for ordningen i sak 19/13.
Behandling:
Styrets omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Styret for Reindriftens utviklingsfond viser til punkt 1.2.1 i protokollen fra forhandlinger om
Reindriftsavtale for 2014/15 hvor det er avsatt 5,0 mkr til infrastrukturtiltak. I protokollen
forutsetter avtalepartene at det på bakgrunn av arbeidet som ble gjort i 2013, i løpet av våren blir
behandlet søknader i den hensikt at anleggene legger til rette for økt slakting og omsetning i
sesongen 2014/15.
Styret viser til fjorårets behandling av tilskudd til infrastrukturtiltak hvor det i sak 19/13 ble
vedtatt føringer for prioritering av tiltak, samt de særlige vilkår som skulle legges til grunn for
tilskudd fra denne avsetningen. Styret viser også til at de enkelte søknader i forhold til denne
ordningen ble behandlet på møter i juni og september 2013.
Styret vil ut fra dette åpne for at distrikt og siidaer kan fremme søknad om tilskudd fra årets
avsetning til infrastrukturtiltak. Søknadsfristen settes til 20. mai 2014, med sikte på behandling
på møte i RUF den 17.juni. Det understrekes at ordningen er rettet mot tiltak for økt slakting og
som kan iverksettes og få virkning fra sesongen 2014/15. Det legges for øvrig til grunn at
søknadene behandles etter de samme vilkårene som ble fastsatt for ordningen for 2013.
Styret åpner også for at innkomne søknader som ved fjorårets behandling ikke ble prioritert i
forhold til den samlede avsetning, kan bli gjenstand for ny behandling på neste møte i RUF. Det
forutsettes at de aktuelle distrikt blir kontaktet for bekreftelse på om søknaden opprettholdes og
for eventuelle ytterligere opplysninger.
ST 8/14 Nordland Reindriftssamers Fylkeslag - søknad om tilskudd til utredning av
reinslakting på Nortura Bjerka
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen med styrets endringer ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Det vises til søknad fra Nordland Reindriftssamers Fylkeslag (NRF) om støtte til forprosjekt for
utredning av reinslakting ved Nortura Bjerka. RUF styret stiller seg i utgangspunktet positiv til
prosjektet, men ser behov for mer utfyllende opplysninger.
Styret ber om at NRF gjør nærmere greie for kostnadene som er knyttet til de enkelte deler av
prosjektet, herunder også Norturas bidrag, og hvordan disse samlet sett skal finansieres. I
prosjektet må også alternativer til slakting ved Nortura utredes og hvordan en eventuell
utbygging ved Nortura kan slå ut i forhold til eksisterende slaktemuligheter i fylket.
Statens reindriftsforvaltning gis fullmakt til å avgjøre søknad om tilskudd til prosjektet når
etterspurte opplysninger er mottatt.
ST 9/14 Tapsføring av lån innvilget i sak 185/2002 - Reinøy reinbeitedistrikt
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til vedtak:Lånet på kr. 50 000,- bevilget i sak 185/2002 og lånet på kr. 30 000,- bevilget i
sak 105/2003 må anses som tapt og tapsføres i RUFs regnskap.
Begrunnelse:
Låneavtaler knyttet til sakene 185/2002 og 105/2003 inneholder klausul om at lånet kun betales
tilbake hvis distriktet vinner frem i saken og får sine saksomkostninger dekket. Da distriktet tapte
begge rettssakene og ikke fikk tilkjent saksomkostninger for noen av instansene, kan lånebeløpet
ikke kreves tilbakebetalt og skal tapsføres.
ST 10/14 Tapsføring av lån innvilget i sak 96/96 - Reinbeitedistrikt 24A - Seiland Vest
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Lånet på kr. 83 500,- bevilget i sak 96/96 anses som tapt og tapsføres i RUFs regnskap.
Begrunnelse:
Låneavtalet knyttet til sak 96/96 anga tidspunktet for foreldelsesfristen til tiden da dommen ble
rettskraftig. Da dette tidspunktet inntraff for mer enn 10 år siden, er fordringen nå å anse som
foreldet. Lånebeløpet kan ikke kreves tilbakebetalt og skal tapsføres.
ST 11/14 Tapsføring av lån - Reinøy reinbeitedistrikt
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Lånet på kr. 63 000,- bevilget i sak 197/2003 må anses som tapt og tapsføres i RUFs regnskap.
Begrunnelse:
Låneavtalen knyttet til sak 197/2003 inneholder klausul om at lånet kun betales tilbake hvis
distriktet får sine saksomkostninger dekket. Da distriktet ikke fikk tilkjent saksomkostninger for
rettssaken, kan lånebeløpet ikke kreves tilbakebetalt og skal tapsføres.
ST 12/14 Reinøy reinbeitedistrikt - søknad om omgjøring av utbetalt lån til tilskudd
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Reinøy reinbeitedistrikt om omgjøring av lån i sak 106/2003 til tilskudd innvilges.
Tilskuddet er i samsvar med forskrift for Reindriftens Utviklingsfond § 1-5 bokstav b.
ST 13/14 Frode Gundersen - Prosjekt "Reindriftsforvaltning, rettigheter og
arealkonflikter" - avskriving av midler
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tilskuddet på kr. 1 745 000, gitt til Frode Gundersen, Institutt for økonomi og samfunnsfag
v/NLH, avkortes med 40 % med hjemmel i § 1-8 i Forskrift for Reindriftens utviklingsfond.
Anmodning om utbetaling av 10 % av tilskuddet som skulle utbetales ved ferdigstillelse av hele
prosjektet avslås. Resterende 30 % av tilskuddet som er besluttet å avkortes kreves ikke
tilbakebetalt da tilbakebetalingskravet per d. d. er foreldet. Denne delen av tilskuddet avskrives
og tapsføres i regnskapet.
Begrunnelse:
Det omsøkte prosjektet ble ferdigstilt med noe over halvpart, til tross for at søker fikk flere
utsettelser til å ferdigstille prosjektet, senest til 15.02.2011. Rapporten ble levert senere enn 2 år
etter siste utsettelsesfrist, og ca 8 år etter opprinnelig frist for ferdigstillelse. Dette innebærer at
en vesentlig forutsetning for støtten viser seg å ikke være oppfylt, slik at hele eller deler av
støtten kan avkortes eller kreves tilbakebetalt med hjemmel i § 1-8 i Forskrift for Reindriftens
utviklingsfond.
De ¾ av avkortingssummen allerede har blitt utbetalt kunne tidligst kreves tilbakebetalt den
15.02.2011, da søker hadde siste frist for innlevering av ferdig rapport. Dette betyr at 3-årig
foreldelsesfrist, jf. foreldelsesloven § 2 er utløpt slik at fordringen ikke kan innkreves.

10 av 11

ST 14/14 Delegering av avgjørelsesmyndighet til Statens Reindriftsforvaltning - The 14th
Arctic Ungulate Conference
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i RUF-forskrift § 1-8, andre ledd, delegerer Reindriftens Utviklingsfond
avgjørelsesmyndighet til direktør for Statens reindriftsforvaltning til å behandle eventuell søknad
om økonomisk støtte til gjennomføringen av «The 14th Arctic Ungulate Conference» etter RUFforskrift § 1-5, bokstav k, om forskning og kunnskapsformidling.
Avgjørelse i saken fremlegges RUF som referatsak. Ved eventuell innvilgelse av søknad om
forskningsmidler begrenses beløpet oppad til kr. 300.000,-.

ST 15/14 Eventuelt
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.04.2014
Eventuelt :
Neste møte i RUF:
17. og 18. juni i Kirkenes. Møte med befaring. Innreise 16. juni.
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