PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
Tirsdag 14. mai 2019 kl. 08:30
i
Tromsø
Møte nr. 2/2019

Møtet ble hevet kl 09:45.
Til stede:

Lodve Solholm, Marit Elisabeth Hætta Gaup, Marthe Bay
Haugen (på telefon), Tom Lifjell

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Liv Berit Hætta, Tone Frantzen Seppola, Elena Guttormsen,
Olivia Olaussen

Saksliste:
19/19

Delegerte saker

45/19

Revidert tildelingsbudsjett RUF 2019

34/19

Revisjon av retningslinjer for tilskudd til juridisk bistand

35/19

Søknad om tilskudd til innhenting av arkivmateriale

36/19

Søknad om tilskudd til prosjekt "dokumentasjon på reindriftssamers tidligere
bruk i Troms fylke

37/19

Søknad om tilskudd til oppføring av reinsperregjerde

38/19

Søknad om tilskudd til større ombygging av gjerdeanlegg i Roktdalen

39/19

Reindriftens Utviklingsfond - Etablering av bedrift for reinkjøttfredling og samisk
ferdigmat - kvinnerettet tiltak

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 19

40/19

Klage - Vedtak om avslag på søknad om tilskudd til prosjekt - Ny driftsform Temme reinflokken for en mere håndterbar reinflokk - øke produksjonen - øke
merkeprosenten på kalv og redusere tapene

41/19

Tilbakebetaling av innvilget tilskudd - Mobil Slakt AS

42/19

Vedtak om tilskudd til utbedring av flyttelei - Kjosen i Ullsfjord

43/19

Støtte til seminar om kriseberedskap - RUF

46/19

Søknad om omdisponering av midler - prosjekt "Reindrift i Nordland"

47/19

Godkjenning av protokoll

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 19

Sak nr.:
19/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styret ble orientert om de delegerte sakene.

Vedtak:

Tittel:
Delegerte saker

Saks nr.:
19/22741 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 19

Sak nr.:
45/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styret vil henvende seg til avtalepartene med forespørsel om å bruke av
egenkapitalen til Reindriftens Utviklingsfond. Dersom det ikke gis ut ekstra
midler vil styret vurdere å bruke av midlene til forskning og utvikling. Styret
bestemmer å prioritere gjerdeanlegg.

Vedtak:

Tittel:
Revidert tildelingsbudsjett RUF 2019

Saks nr.:
19/3701 Doknr

Revidert tildelingsbudsjett for Reindriftens Utviklingsfond i 2019 vedtas
med de endringer styret har foreslått.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 19

Sak nr.:
34/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Revisjon av retningslinjer for tilskudd til juridisk
bistand

Saks nr.:
19/21278 Doknr

Retningslinjer for tilskudd til juridisk bistand endres i samsvar med
sekretariatets forslag.

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 19

Sak nr.:
35/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Marit Elisabeth Hætta Gaup tok på eget initiativ opp spørsmål om habilitet.
Hun var ikke inhabil. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad fra reinbeitedistrikt 30C om tilskudd til innhenting av arkivmateriale
avslås.

Tittel:
Søknad om tilskudd til innhenting av
arkivmateriale

Saks nr.:
19/2754 Doknr

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket oppfyller ikke vilkårene i RUF-forskriften § 1-5.
Distriktet henvises til å forsøke å finne andre muligheter for å få innsyn i
arkivmaterialet.

Landbruksdirektoratet

Side: 7 av 19

Sak nr.:
36/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til prosjekt "dokumentasjon
på reindriftssamers tidligere bruk i Troms fylke

Saks nr.:
19/1102 Doknr

Søknad om tilskudd til prosjekt «Dokumentasjon av reindriftssamers
tidligere bruk av reinbeitedistriktene i Troms» innvilges delvis med kr 115
000.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·

·

·

50 prosent av tilskuddet utbetales ved innvilgelsen.
Utbetaling av resttilskudd forutsetter at regnskap og
dokumentasjon på utgiftene er sendt Landbruksdirektoratet
innen en måned etter at prosjektet er avsluttet.
Hvis prosjektet ikke er startet opp innen ett år fra
vedtaksdato, blir bevilgningen trukket tilbake, og utbetalt
tilskudd kreves tilbakebetalt.
Hvis søker ikke har sendt regnskap og dokumentasjon til
Landbruksdirektoratet innen fristen, blir tilskuddet tilbakeført
Reindriftens Utviklingsfond. Utbetalt og ubenyttet tilskudd vil
bli krevet tilbakebetalt.

Begrunnelse:
Den delen av søknaden som gjelder innsyn i arkivdokumenter anses ikke for
å oppfylle vilkårene i RUF-forskriften §§ 1-5. Søker henvises til å forsøke å
finne andre muligheter for å få innsyn i arkivmaterialet.

Den delen av søknaden som gjelder analyse, lagring av materialet mv
oppfyller vilkårene i RUF-forskriften §§ 1-1, 1-5 og 1-6. Tilskudd til
gjennomføring av denne delen bør innvilges, bortsett fra tilskudd til
dekning av uforutsette kostnader.

Landbruksdirektoratet

Side: 8 av 19

Landbruksdirektoratet

Side: 9 av 19

Sak nr.:
37/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til oppføring av
reinsperregjerde

Saks nr.:
16/68087 Doknr

RBD 4/5B Skogerøya/Spurveneset reinbeitedistrikt innvilges tilskudd
med inntil kr. 1 610 000 til oppføring av sperregjerde i
vinterbeitedistrikt 5C i Sør-Varanger kommune.

Tilskuddet innvilges på følgende betingelser:
·
·

·

·
·

Vilkårene satt i Landbruks- og matdepartementets vedtak av
16. november 2018 skal overholdes
Tilskuddet utbetales når tiltaket er ferdigstilt, men det kan
etter søknad anvises inntil 50% av tilskuddet til utebetaling i
forhold til anleggets fremdrift.
Det skal innleveres dokumentasjon på hvordan midlene er
brukt innen 2 mnd etter ferdigstillelse av gjerdet. Utbetaling
finner sted når dokumentasjonen er godkjent av
Landbruksdirektoratet.
Gjerdet må være ferdigstilt og godkjent av Fylkesmannen
før utbetaling av tilskuddet.
Dersom gjerdet ikke er oppført innen 3 år fra
bevilgningsdato vil ubrukte midler tilbakeføres til
Reindriftens Utviklingsfond

Begrunnelse

Søker oppfyller kravene for innvilgelse av tilskudd i RUF-forskriften §
4-2, samt at de særskilte kravene til søknaden i § 4-4 er oppfylt.
Tilskuddet utgjør 80% av tilskuddsgrunnlaget.

Landbruksdirektoratet

Side: 10 av 19

Landbruksdirektoratet

Side: 11 av 19

Sak nr.:
38/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til større ombygging av
gjerdeanlegg i Roktdalen

Saks nr.:
19/20170 Doknr

Vedtak
Tilskudd til større ombygging av gjerdeanlegget i Roktdalen innvilges med
inntil kr 586.200.
Begrunnelse
Tilskuddet innvilges fordi søker oppfyller vilkårene i forskrift for
Reindriftens Utviklingsfond § 1-5 første ledd nr. 2 jfr. kapittel 4.>

Landbruksdirektoratet

Side: 12 av 19

Sak nr.:
39/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Reindriftens Utviklingsfond - Etablering av
bedrift for reinkjøttforedling og samisk
ferdigmat - kvinnerettet tiltak

Saks nr.:
19/20691 Doknr

Søknad om tilskudd til kvinnerettet tiltak fra Reindriftens
Utviklingsfond for totalt 292 216 kroner avslås.

Begrunnelse: Tiltaket kan støttes av andre støtteordninger og er
dermed avgrenset fra tilskuddsordninger som dekkes av Reindriftens
Utviklingsfond.

Landbruksdirektoratet

Side: 13 av 19

Sak nr.:
40/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Klage - Vedtak om avslag på søknad om
tilskudd til prosjekt - Ny driftsform - Temme
reinflokken for en mere håndterbar reinflokk øke produksjonen - øke merkeprosenten på
kalv og redusere tapene

Saks nr.:
18/56673 Doknr

Avslag på søknad om tilskudd til å utvikle en ny driftsform ved temming av
reinflokken opprettholdes.
Begrunnelse
Avslaget opprettholdes fordi tiltaket med utstrakt tilleggsfôring av reinen
over lengre perioder ikke bidrar til en utvikling av reindriftsnæringen i
samsvar med de reindriftspolitiske mål, jfr. forskrift for Reindriftens
Utviklingsfond § 1-1.

Landbruksdirektoratet

Side: 14 av 19

Sak nr.:
41/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Tilbakebetaling av innvilget tilskudd - Mobil
Slakt AS

Saks nr.:
16/64075 Doknr

Utbetalt tilskudd på kr 150 000 som ble innvilget til Mobil Slakt AS i sak
23/17, kreves tilbakebetalt. Innvilget tilskudd på kr 300 000 tilbakeføres i
sin helhet til Reindriftens Utviklingsfond.

Begrunnelse:
Søker har ikke dokumentert bruk av midlene innen fristen i sak 23/17 til
tross for purringer. Forutsetninger for å beholde tilskuddet er ikke oppfylt.

Landbruksdirektoratet

Side: 15 av 19

Sak nr.:
42/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Omforent forslag til vedtak: Søknaden om tilskudd fra Reindriftens
Utviklingsfond på inntil 20 000 kroner til utbedring av flyttelei i Kjosen i
Ullsfjord innvilges.

Tittel:
Vedtak om tilskudd til utbedring av flyttelei Kjosen i Ullsfjord

Saks nr.:
18/79387 Doknr

Begrunnelse:
Vilkåret om at tiltaket er utviklende for reindriftsnæringen jf. forskrift for
Reindriftens Utviklingsfond § 1-1 jf. § 1-5 er ikke oppfylt. Distriktet har
imidlertid ingen alternative støtteordninger for å få dekket kostnadene og
ingen alternativer for å flytte mellom beiteområdene. Det skal være mulig å
bruke skjønn i slike saker.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden om tilskudd fra Reindriftens Utviklingsfond på inntil 20 000
kroner til utbedring av flyttelei i Kjosen i Ullsfjord innvilges.

Begrunnelse:
Vilkåret om at tiltaket er utviklende for reindriftsnæringen jf. forskrift for
Reindriftens Utviklingsfond § 1-1 jf. § 1-5 er ikke oppfylt. Distriktet har
imidlertid ingen alternative støtteordninger for å få dekket kostnadene og
ingen alternativer for å flytte mellom beiteområdene. Det skal være mulig å
bruke skjønn i slike saker.

Landbruksdirektoratet

Side: 16 av 19

Landbruksdirektoratet

Side: 17 av 19

Sak nr.:
43/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Tom Lifjell er inhabil. Han deltok ikke i behandlingen av saken. Enstemmig
vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Støtte til seminar om kriseberedskap - RUF

Saks nr.:
18/78712 Doknr

Søknaden innvilges med inntil kr. 380.000.

Tilskuddet utbetales til NRL.

Tilskuddet utbetales med 50 prosent når tiltaket iverksettes og
resterende etter at tiltaket er gjennomført. NRL plikter å gi den
dokumentasjon Landbruksdirektoratet finner nødvendig for kontroll av
utgifter.

Unyttet tilskudd skal eventuelt tilbakebetales og tilbakeføres fondet.

Begrunnelse:
Miniseminarene vil faglig fremme reindriften ved å gi økt kunnskap
om hvordan styrke kriseberedskapen .

Landbruksdirektoratet

Side: 18 av 19

Sak nr.:
46/19
Behandling:
14.05.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Tom Lifjell er inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. Enstemmig
vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om omdisponering av midler - prosjekt
"Reindrift i Nordland"

Saks nr.:
17/11294 Doknr

Søknad fra Nordland reindriftssamer om omdisponering av tilskudd på kr
205 000, jf sak 35/17, samt utsettelse av fristen for ferdigstillelse av
prosjektet, innvilges.

Det knyttes følgende vilkår til vedtaket:
·

·

·

Resttilskudd på inntil kr 102 500 utbetales etter at
dokumentasjon på utgiftene er blitt sendt
Landbruksdirektoratet.
Hvis prosjektet ikke er gjennomført innen 12 måneder fra
vedtaksdato, blir tilskuddet tilbakeført Reindriftens
Utviklingsfond. Eventuelt utbetalt tilskudd kan kreves
tilbakebetalt.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet, tilbakeføres
Reindriftens Utviklingsfond. Eventuelt utbetalt, ubenyttet
tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket har samme formål og hovedtrekk som tiltaket i sak
35/17. Samtlige vilkår i RUF-forskriften §§ 1-1, 1-5 og 1-6 er oppfylt. Den
foreslåtte nye fristen for ferdigstillelse fremstår som rimelig.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
47/19
Behandling:
14.05.2019

Side: 19 av 19

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Saks nr.:
Doknr

