BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND
MØTEPROTOKOLL
9. september 2016
Møtested:
Oslo, Stortingsgt. 28

Fra kl.
09.00

Medlemmer
(angi evt.
hvem som er
fraværende)
VaraMedlemmer

Lodve Solholm
Marthe Birgitte Bay Haugen
Inga Kristina Jonsson Eira
Iver Per Smuk

Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Andre

Tone F. Seppola
Elin Nilsen

Seksjonssjef tilskudd rein
Utvalgssekretær

Til kl.
10.45

Behandlede saker
Sak nr./år
RS Sak 4/16
DS Sak 1/16 – 8/16
ST Sak 43/16 – 50/16
Merknader
Sak 46/16 ble trukket
Underskrifter

Lodve Solholm

Iver Per Smuk

Marthe Birgitte Bay Haugen

Inga Kristina Jonsson Eira

Áššenr/Saksnr

Sisdoallu/Innhold
Referatsaker

RS 4/16

Møteprotokoll fra RUF møtet 06.06.2016
Delegerte saker

DS 1/16

Søknad om tilskudd til transport av rein - vedtak

DS 2/16

Søknad om tilskudd til transport av rein - vedtak

DS 3/16

Tilskudd til kjøp av henger med skap til transport av rein.

DS 4/16

Søknad om foring av rein for vinteren 2015/2016 - forespørsel om
opplysninger

DS 5/16

Søknad om tilskudd til foring av rein vinteren 2015/16- vedtak

DS 6/16

Søknad tilskudd til foring av rein for vinteren 2015/2016

DS 7/16

Søknad om tilskudd til foring av rein for vinteren 2015/2016 - vedtak

DS 8/16

Tilskudd til utbedring av slakteri - tilbakeføring av midler til
Reindriftens Utviklingsfond
Styresaker til behandling

ST 43/16

Ny behandling av sak - søknad om tilskudd til pramming av rein

ST 44/16

Tilbakebetaling av tilskudd til kvinnerettede tiltak - Varanger
reindriftskvinnenettverk

ST 45/16

Kari Margrethe Eira Oskal - Klage på avslag - søknad om refusjon av
kursavgift

ST 46/16

Protect Sapmi - Regnskap og rapport - Tilbakebetaling av uanvendt
tilskudd til arealkonferanse

ST 47/16

Reinbeitedistrikt 41 - Klage på vedtak i RUF sak 23/16 om tilskudd til
oppføring av sperregjerde

ST 48/16

NRL - Søknad om støtte til organisatorisk og politisk utvikling

ST 49/16

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) - Revidert tildelingsbudsjett 2016

ST 50/16

Eventuelt
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Referatsaker
RS 4/16 Møteprotokoll fra RUF møtet 06.06.2016
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Delegerte saker
DS 1/16 Søknad om tilskudd til transport av rein - vedtak 04.08.2016.
DS 2/16 Søknad om tilskudd til transport av rein - vedtak 18.08.2016.
DS 3/16 Tilskudd til kjøp av henger med skap til transport av rein - vedtak 09.08.2016.
DS 4/16 Søknad om foring av rein for vinteren 2015/2016 - forespørsel om opplysninger
19.04.2016.
DS 5/16 Søknad om tilskudd til foring av rein vinteren 2015/16- vedtak 19.04.2016.
DS 6/16 Søknad tilskudd til foring av rein for vinteren 2015/2016 vedtak 19.04.2016.
DS 7/16 Søknad om tilskudd til foring av rein for vinteren 2015/2016 - vedtak 19.04.2016.
DS 8/16 Tilskudd til utbedring av slakteri - tilbakeføring av midler til Reindriftens
Utviklingsfond – vedtak 21.06.2016.
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Styresaker til behandling
ST 43/16 Ny behandling av sak - søknad om tilskudd til pramming av rein
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Mahtte Aslat Eira og Ivvar Ande Eiras søknad om tilskudd til pramming avslås.
Begrunnelse:
Søknaden avslås da det ikke er avsatt midler over reindriftsavtalen til dekning av
enkeltreindriftsutøveres leiekostnader til privat pramming. Det kan heller ikke innvilges
økonomisk støtte til pramming etter RUF-forskriften §1-5 jf. § 1-6 fordi pramming av
enkeltutøveres rein ikke anses å være et «tiltak som fremmer reindriften i distriktet og området.»
ST 44/16 Tilbakebetaling av tilskudd til kvinnerettede tiltak - Varanger
reindriftskvinnenettverk
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Behandling:
Iver Per Smuk tok opp spørsmålet om sin habilitet med RUF-styret. RUF-styret vurderte
habiliteten til Iver P. Smuk i henhold til forvaltningsloven § 6 andre ledd og kom til at han ikke
var habil til å behandle saken. Iver Per Smuk fratrådte møtet under behandling av saken.
Inga Kristine J. Eira fremmet forslag om å gi søker mer tid og derfor utsette saken til neste møte.
Sekretariatets innstilling ble vedtatt med 2 mot 1 stemme.
Vedtak:
Utbetalt tilskudd til kvinnerettede tiltak på kr. 30 000,-, jf. RUF-sak 6/12, kreves tilbakebetalt.
Midlene tilbakeføres Reindriftens Utviklingsfond.
Begrunnelse:
Nettverket for Reindriftskvinner i Varanger har ikke dokumentert at det har vært drift i
nettverket i 2012, at de har hatt utgifter i forbindelse med oppdatering av nettverkets
hjemmeside, og at utbetalte midler er blitt brukt i samsvar med formålet. Prosjektet kan derfor
ikke sies å være igangsatt innen 3 år fra vedtaksdato, jf. vedtaket i sak 6/12. Det er heller ikke
fremlagt rapport og regnskap innen fristen, noe som var forutsetning for at tilskuddet ble
innvilget. RUF har på dette grunnlag hjemmel til å kreve utbetalt tilskuddet tilbakebetalt.
ST 45/16 Kari Margrethe Eira Oskal - Klage på avslag - søknad om refusjon av kursavgift
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om refusjon av kursavgifter i forbindelse med deltakelse på kurs i antiparasittbehandling
av rein, innvilges med kr. 2.750,- i forbindelse med deltakelse på kurs i antiparasittbehandling av
rein i november 2015. Beløpet utbetales til konto 0540 42 86198.
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Begrunnelse:
Landbruksdirektoratet har etter en konkret vurdering kommet til at Kari M. Eira Oskal oppfyller
kravene i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 og 5, for å få innvilget tilskudd til
refusjon av kursutgifter.
ST 46/16 Protect Sapmi - Regnskap og rapport - Tilbakebetaling av uanvendt tilskudd til
arealkonferanse
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Behandling:
Saken ble trukket.
ST 47/16 Reinbeitedistrikt 41 - Klage på vedtak i RUF sak 23/16 om tilskudd til oppføring
av sperregjerde
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Behandling:
Insttillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond kapittel 4” Tilskudd til reindriftsanlegg”
§ 4-1 første og tredje ledd, opprettholder RUF sitt vedtak i sak 23/16 på tilskuddets størrelse.
Begrunnelse:
Oppsett av gjerde, rydding av traseen, bunting av materiell samt innleie av regnskapsfører og
revisor er ikke tilskuddsberettige kostnader jf. § 4-1.
Klagen oversendes Landbruks – og matdepartementet for behandling, jf. forvaltningslovens § 33
fjerde ledd.
ST 48/16 NRL - Søknad om støtte til organisatorisk og politisk utvikling
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Behandling:
Inga Kristina Jonsson Eira tok opp spørsmålet om sin habilitet med RUF-styret. RUF-styret
vurderte habiliteten til Inga Kristina Jonsson Eira i henhold til forvaltningsloven § 6 andre ledd
og kom til at hun ikke var habil til å behandle saken. Inga Kristina Jonsson Eira fratrådte møtet
under behandlingen av saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 3 stemmer.
Vedtak:
Tilskudd med kr 1.500.000 innvilges til NRL for prosjektet med organisasjonsutvikling, jfr.
RUF-forskriften §§ 1-5 annet ledd jfr. 1-6 og 1-1 og Prop. 77 S, Sluttprotokoll fra
reindriftsavtaleforhandlingene 2016, punkt 3.1.13.
I henhold til RUF-forskriften § 1-8 annet ledd kan det fastsettes nærmere betingelser for støtten i
bevilgningsvedtaket.
6 av 8

Følgende betingelser fastsettes for innvilgelsen:
Tilskuddet utbetales med 50 % av innvilget beløp ved oppstart av prosjektet. Ytterligere 25 %
utbetales etter at delrapportering er levert og godkjent av Landbruksdirektoratet.
Delrapporteringen må innleveres innen 25. januar 2017. Resterende 25% utbetales
etter at prosjektet er fullført, og sluttrapport og regnskap er levert og godkjent.
Delrapporteringen skal inneholde opplysninger om:
- Hvilke konkrete tiltak som er gjennomført og hvordan disse er utført.
- Hvilke konkrete resultat som ble oppnådd.
- Eventuelle risikofaktorer som har oppstått underveis i prosjektet, herunder eventuelle avvik fra
prosjektplanen og hvordan disse er løst.
- Detaljerte kostnader over de tiltak som er utført, samt dokumentasjon over kostnadene.
- Fremdriftsplan for videre tiltak.
Søker retter en utbetalingsanmodning til Landbruksdirektoratet, avd. Alta, etter at vedtaket er
blitt kjent for søker. Kontonummer for utbetaling av tilskuddet må oppgis.
Søker skal senest innen 3 måneder etter gjennomført prosjekt skriftlig dokumentere bruken av
bevilgningen via sluttrapport og regnskap. Rapporten skal inneholde en fullstendig og konkret
beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. I tillegg skal det opplyses om målene med
prosjektet ble oppnådd. Videre skal det gis en konkret beskrivelse av hva midlene ble brukt til.
Kostnadene skal dokumenteres med kopier av originale fakturaer/utgiftsbilag. De originale
fakturaene/utgiftsbilagene må oppbevares i 3 år etter at rapporten og regnskapet er sendt inn slik
at disse skal kunne fremlegges for en eventuell kontroll.
Sluttrapport og regnskap sendes til Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratet vurderer innkommet rapport og regnskap og fremlegger vurderingen som
referatsak for styret i Reindriftens Utviklingsfond hvis disse kan godkjennes.
Landbruksdirektoratet kan foreta kontroll av om vilkårene for å motta tilskuddet er overholdt og
om midlene har blitt brukt til de oppgitte formål.
Fondsstyret kan kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt dersom vesentlige
forutsetninger/vilkår for tilskuddet viser seg ikke å være oppfylt.
Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen 1 -ett- år fra vedtaksdato, vil bevilgningen bli inndratt
og tilbakeført fondet.
Begrunnelse:
Tilskuddet innvilges fordi prosjektet anses å fremme reindriften i reinbeitedistriktene og er i tråd
med RUF-forskriftens formål.

ST 49/16 Reindriftens Utviklingsfond (RUF) - Revidert tildelingsbudsjett 2016
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Revidert tildelingsbudsjett for Reindriftens Utviklingsfond i 2016 vedtas som foreslått.
ST 50/16 Eventuelt
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 09.09.2016
Eventuelt
1. Tråante 2017 – kort orientering fra Tone. Her vil det muligens komme en søknad om
midler til neste møte.
2. Forskningsmidler – her holdes det i dag tilbake 10% av bevilgningen inntil prosjektene er
ferdige og rapporter og regnskap er levert. Muligens kan 10 % være for lite og holde
tilbake – mulig evaluering av denne praksisen. Det utarbeides nye retningslinjer og
strategi til neste møte.
3. RUF – neste møte avholdes fortrinnsvis i febr./mars 2017.
4. NRL`s årsmøte 2017 – 70 års jubileum. Årsmøtet vil muligens bli avholdt rundt 10.-15.
juni 2017 i Trondheim. Her vil det muligens komme en søknad til RUF om midler til
avholdelse av jubileet.
5. Det ble diskutert om RUF skulle holde et fagseminar i styrearbeid herunder kurs i RUF`s
regelverk i 2017. Det kan være aktuelt og legge dette til et eventuelt møte i juni 2017.
6. Neste møte i RUF avholdes 22.11.2016 i Landbruksdirektoratets lokaler i Oslo fra kl.
09.00.
7. Inga Kristina Jonsson Eira tok opp spørmålet om fòringsutgifter i forbindelse med
manglende konvensjonsbeiter kan forskutteres på høsten når utgiftene påløper.
Sekretariatet avklarer dette med Landbruksdepartementet.
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