
Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2006

Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund  (NRL) har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg Aslak J. Eira (leder)
Inge Even Danielsen
Ellinor Guttorm Utsi

Sakkyndig/rådgiver John Henrik Eira
Anders Isak Oskal
Per Mathis Oskal
Berit Ellen G Jåma
Ellinor Marita Jåma
Gaute Elvesæter Helland

Sekretærer Anne Cathrine Rørholt
Per M. Sara

Fra Staten har følgende deltatt:

Forhandlingsutvalg Almar Sagelvmo (leder)
Ellen Inga  0  Hætta
Marit Myklevold

Sakkyndig/rådgiver Sunna M Pentha (Landbruks- og matdepartementet)
Stig Gøran Hagen (Reindriftsforvaltningen)
Hans Roar Christiansen (Reindriftsforvaltningen)
Tone F Seppola (Reindriftsforvaltningen)
Harald Rundhaug (Reindriftsforvaltningen)
Måret Såra (Reindriftsforvaltningen)
Måret Guhttor (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
Leif Dunfjeld (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
Jan Abrahamsen (Miljøverndepartementet)
Øivind Holm (Miljøverndepartementet)

Observatør Brita Oskal Eira (Sametinget)
Nanni Mari Westerfjeld (Sametinget)

Tolk Inger-Anna Eira Andersson
Berit Margrethe Oskal

Sekretær Morten Floor



Forhandlingsutvalgene er enige om en reindriftsavtale for 2006/2007, gjeldende fra 1.
juli 2006 til  30.  juni 2007. Avtaletekstene er gjennomgått og undertegnet. Det er
inngått følgende protokoller:

1. Dekning av kostnader ved tiltak som følger av radioaktiv
forurensning
a) Partene er enige om at det avsettes en disposisjonsbevilgning på 3,0 mill

kroner til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i
slaktesesongen 2006/2007. Disposisjonsbevilgningen utløses først når
partene er enige om bestemmelser m.v. for tiltakene.

b) Bestemmelser om tiltak for slaktesesongen 2006/2007 fastsettes i god tid
før slaktesesongen skal planlegges og iverksettes.

c) Konklusjonene fra arbeidsgruppene som ble nedsatt i forbindelse med
reindriftsavtalene for 1992 og 2002/2003 legges til grunn ved utformingen
av bestemmelsene.

d) Endelig sluttfinansiering av tiltakene for slaktesesongen 2006/2007 tas opp
i forbindelse med forhandlingene om ny reindriftsavtale for 2007/2008.

2. Gjennomgang av radioaktivitetstiltakene i reindriften
De tiltak som ble etablert for å redusere de negative virkningen av reaktorulykken
i Tsjernobyl, har snart virket i 20 år. Avtalepartene ser derfor behov for at det
oppnevnes en arbeidsgruppe for en gjennomgang forhold omkring
radioaktivitetstiltakene i reindriften. Avtalepartene er enige om å oppnevne en
arbeidsgruppe med 5 medlemmer innen 1. april 2006. To av medlemmene
oppnevnes av NRL, ett medlem oppnevnes av Kontaktutvalget for tamreinlagene
og to medlemmer oppnevnes av Staten v/Landbruks- og Matdepartement. En av
Statens medlemmer oppnevnes som leder av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen gis
følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal foreta en gjennomgang og en vurdering av om dagens
radioaktivitetstiltak fortsatt fungerer ut i fra sin hensikt. Videre skal gruppen
vurdere den fremtidige utformingen og finanseiringen av nødvendige tiltak,
herunder om tiltakene skal innarbeides i Reindriftsavtalens ordinære
virkemiddelssystem og økonomiske ramme. I dag er det slik at Mattilsynet har
ansvaret for målingene av husdyr. Arbeidsgruppen skal foreta en vurdering om
Mattilsynet også bør tildeles ansvaret for målingene av rein. Arbeidsgruppens
rapport legges frem for avtalepartene innen 1. november 2006.

Oslo, 23 .  februar 2006 ' '

Aslak J.  ira ' Almar Sagelv


