PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
Mandag 6. november 2017 kl. 12:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 3/2017

Møtet ble hevet kl 16:00.
Til stede:

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

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Tone F. Seppola, Elena Guttormsen, Siri Ulfsdatter Søreng

Saksliste:
64/17

Nytt revidert tildelingsbudsjett RUF 2017

65/17

Delegerte saker

88/17

Forslag om å vedta en økonomisk ramme for utlysning av Reindriftens
utviklingsfonds forskning- og formidlingsmidler for 2018

89/17

Forslag til revidering av gjeldende handlingsplan for Reindriftens
utviklingsfonds forsknings- og formidlingsmidler

90/17

Forslag om å endre søknadsprosessen for Reindriftens utviklingsfonds
forsknings- og formidlingsmidler

91/17

Forslag om å vurdere endring av maksimal periode for prosjekter som mottar
støtte fra Reindriftens utviklingsfonds forsknings- og formidlingsmidler

92/17

Forslag om å utvikle hovedprioriteringer og retningslinjer for Reindriftens
utviklingsfonds forskning- og formidlingsmidler

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 15

93/17

Søknad om tilskudd til kvinnerettede tiltak

94/17

Søknad om prosjektmidler til kompetanseheving for reindriftsutøvere i offentlig
rett og arealforvaltning, og styrking av reinbeitedistriktetenes administrasjon

95/17

Søknad om midler til finansiering av planfaglig ressurs for regionale
reindriftsinteresser

99/17

Eventuelt

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 15

Sak nr.:
64/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

RUF-styrets forslag: Styret ønsker at de frie midlene blir økt slik at det er
mulig å drive næringsutvikling. Det fremmes innspill om dette for
avtalepartene.

Tittel:
Nytt revidert tildelingsbudsjett RUF 2017

Saks nr.:
17/23875 Doknr

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nytt revidert tildelingsbudsjett for Reindriftens utviklingsfond 2017 vedtas
som foreslått. Styret ønsker at de frie midlene blir økt slik at det er mulig å
drive næringsutvikling. Det fremmes innspill om dette for avtalepartene.

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 15

Sak nr.:
65/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Delegerte saker

Styre tar de delegerte vedtakene til etterretning.

Saks nr.:
17/53579 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 15

Sak nr.:
88/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Forslag om å vedta en økonomisk ramme for
utlysning av Reindriftens utviklingsfonds
forskning- og formidlingsmidler for 2018

Saks nr.:
17/28333 Doknr

Styret tar forslaget til etterretning, og vedtar en økonomisk ramme for
forskningsmidlene på 3 158 000 kroner for 2018.

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 15

Sak nr.:
89/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Omforent forslag: Saken bortfaller imno. at RUF-stytret vedtok alternativ 1 i
sak 88/17.

Tittel:
Forslag til revidering av gjeldende
handlingsplan for Reindriftens utviklingsfonds
forsknings- og formidlingsmidler

Saks nr.:
17/28333 Doknr

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken bortfaller iom. at RUF-styret vedtok alternativ 1 i sak 88/17.

Landbruksdirektoratet

Side: 7 av 15

Sak nr.:
90/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Forslag om å endre søknadsprosessen for
Reindriftens utviklingsfonds forsknings- og
formidlingsmidler

Styret tar forslaget til etterretning.

Saks nr.:
17/28333 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 8 av 15

Sak nr.:
91/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Forslag om å vurdere endring av maksimal
periode for prosjekter som mottar støtte fra
Reindriftens utviklingsfonds forsknings- og
formidlingsmidler

Styret tar forslaget til etterretning.

Saks nr.:
17/28333 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 9 av 15

Sak nr.:
92/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

RUF-styrets forslag: Styret tar forslaget til etterretning. Styret ønsker at de
frie midlene blir økt slik at det er mulig å drive næringsutvikling. Det
fremmes innspill om dette for avtalepartene.

Tittel:
Forslag om å utvikle hovedprioriteringer og
retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds
forskning- og formidlingsmidler

Saks nr.:
17/28333 Doknr

RUF-styrets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar forslaget til etterretning. Styret ønsker at de frie midlene blir økt
slik at det er mulig å drive næringsutvikling. Det fremmes innspill om dette
for avtalepartene.

Landbruksdirektoratet

Side: 10 av 15

Sak nr.:
93/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til kvinnerettede tiltak

Saks nr.:
17/23865 Doknr

Tilskudd til kvinnerettede tiltak innvilges med kr 280.000.

Begrunnelse:
Tilskuddet innvilges fordi prosjektet vil bidra til å fremme likestilling og
kvinners situasjon i reindriften, og vil også fremme reindriften i distriktet og
området, jfr RUF-forskriften §§ 1-5 annet ledd bokstav h og § 1-6. Formålet
med prosjektet vil medføre økt verdiskaping for søker, jfr
Hovedprioriteringer og retningslinjer punkt 1.1.1.

Vilkår knyttet til bevilgningen, jfr Hovedprioriteringer og retningslinjer
punkt 4.2:
Søker skal innen 3 måneder etter gjennomført prosjekt skriftlig
dokumentere bruken av bevilgningen via rapport og regnskap. Rapporten
skal inneholde en konkret beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. I
tillegg skal det opplyses om målet 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.

Rapport og regnskap sendes til Landbruksdirektoratet, Postboks 8140 Dep,
0033 OSLO.

Landbruksdirektoratet vurderer innkommet rapport og regnskap og
fremlegger vurderingen som referatsak for styret i Reindriftens

Landbruksdirektoratet

Side: 11 av 15

Utviklingsfond.

Tilskuddet utbetales med 50 % av innvilget beløp når søker fremlegger
dokumentasjon på inngått avtale med leverandør av driftsbygget. Resten
utbetales etter at prosjektet er fullført og rapport og regnskap er levert.
Søker må rette en utbetalingsanmodning til Landbruksdirektoratet etter at
vedtaket er blitt kjent for søker. Kontonummer for utbetaling av tilskuddet
må oppgis. Søker må også oppgi organisasjonsnummer og/eller
fødselsnummer.

Landbruksdirektoratet kan foreta kontroll av om vilkårene for å motta
tilskuddet er overholdt og om midlene har blitt brukt til det 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.

Landbruksdirektoratet

Side: 12 av 15

Sak nr.:
94/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Saks nr.:
Søknad om prosjektmidler til kompetanseheving 17/21690 Doknr
for reindriftsutøvere i offentlig rett og
arealforvaltning, og styrking av
reinbeitedistriktetenes administrasjon

Søknad fra Troms Reindriftssamers Fylkeslag om prosjektmidler på kr.
390 000,- innvilges.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·

·
·

50 % av tilskuddet på kr. 195 000,- utbetales ved
innvilgelsen.
Resterende tilskudd utbetales etter at rapport om prosjektet
og regnskap som viser hvordan utgiftene er fordelt, er sendt
Landbruksdirektoratet.
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt hvis prosjektet ikke er
igangsatt innen 1 år etter tilsagn om tilskuddet er gitt.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet til omsøkte
formål, tilbakeføres RUF.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med RUF-forskriftens §§ 1-1, 1-5 annet
ledd bokstav b og 1-6. Finansiering av det omsøkte tiltaket er fordelt på
flere aktører, noe som gjør det rimelig at hele det omsøkte tilskuddet
innvilges.

Landbruksdirektoratet

Side: 13 av 15

Sak nr.:
95/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om midler til finansiering av planfaglig
ressurs for regionale reindriftsinteresser

Saks nr.:
17/28873 Doknr

Søknad frå Snåsa kommune på vegne av Nord-Trøndelag reinsamelag og
reinbeitedistrikter i Nord-Trøndelag om prosjektmidler innvilges for to
prosjektår med kr. 400 000,-.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·

·
·

50 % av tilskuddet på kr. 200 000,- utbetales ved
innvilgelsen.
Resterende tilskudd utbetales etter at rapport om prosjektet
og regnskap som viser hvordan utgiftene er fordelt, er sendt
Landbruksdirektoratet.
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt hvis prosjektet ikke er
igangsatt innen 1 år etter tilsagn om tilskuddet er gitt.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet til omsøkte
formål, tilbakeføres RUF.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med RUF-forskriftens §§ 1-1, 1-5 annet
ledd bokstav b og 1-6. Finansiering av det omsøkte tiltaket er fordelt på
flere aktører, noe som gjør det rimelig at hele det omsøkte tilskuddet
innvilges. Det finnes imidlertid usikkerhetsmomenter knyttet til prosjektet,
som tilsier at det ikke bør innvilges tilskudd hele perioden i denne omgang.
Søkere vil ha mulighet til å fremme en ny søknad om tilskudd for siste
prosjektår etter at de to første årene er gjennomført og resultater av dette
fremgår i en rapport.

Landbruksdirektoratet

Side: 14 av 15

Landbruksdirektoratet

Side: 15 av 15

Sak nr.:
99/17
Behandling:
06.11.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Eventuelt

Saks nr.:
Doknr

Styret informerer søker om at det er muligheter iu RUF-forskriften og at
han må ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

