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Alta kommunes uttalelse til høring om endringer i sameloven 

Formannskapet i Alta kommune har i møte 4.3.2020 behandlet høring om endringer i sameloven mv. 
(konsultasjoner) og utkast til veileder. Protokollutdrag fra formannskapets behandling er lagt ved.  
Jf. utsatt frist til 5.3.2020 oversendes med dette Alta kommunes uttalelse: 

Alta kommune vurderer det som positivt at konsultasjonsplikten for kommunene og 
fylkeskommunene lovfestes. Det er en fordel at omfanget av og innholdet i konsultasjonsplikten på 
denne måten avklares nærmere, både for det offentlige og for den som har konsultasjonsrett. 
Rådmannen mener at det er riktig at det bare er det overordnede prinsippet om konsultasjonsplikten 
som lovfestes, mens innholdet i plikten kan tilpasses den enkelte kommune og den enkelte sak.  

Lovfestingen av konsultasjonsplikten kan bidra til å spare kommunene og reinbeitedistriktene for 
klagesaker og eventuelt påfølgende rettssaker som både fordyrer og forlenger saksprosessene. 

I saker der Sametinget allerede er innsigelsesmyndighet etter annet lovverk som f.eks Plan og 
bygningsloven vil ikke konsultasjonsplikten gjelde. Dette for at staten ikke ønsker «lag på lag» 
løsninger i forvaltningen.  

I § 4-6 tredje ledd er det tatt inn en bestemmelse om at konsultasjonsprosessen ikke skal avsluttes så 
lenge partene antar at det er mulig å oppnå enighet. Det bør vurderes om veilederen bør omhandle 
det forhold at den som har konsultasjonsrett ikke bidrar til sakens opplysning eller tilkjennegir sine 
vurderinger om mulige løsninger i saken, eller at det tar uforholdsmessig lang tid. 

Alta kommune støtter at offentleglova § 19 endres, slik at den gir hjemmel, men ikke plikt, til å unnta 
dokumenter som utveksles i forbindelse med konsultasjoner. 

Jf. § 4-7 skal det føres protokoll fra konsultasjonene. Veilederen åpner for at det for kommuner og 
fylkeskommuner kan det være tilstrekkelig at det føres referat fra møtene, forutsatt at referatet er 
omforent mellom den samiske part og kommunen/fylkeskommunen. 

Alta kommune mener at konsultasjonsveilederen ser ut til å ivareta kommuners og fylkeskommuners 
behov for avklaring av rettslige og praktiske forhold som konsekvens av forslag til ny bestemmelse i 
samelovens § 4-4. Det er positivt at det anbefales tilpasninger ut fra kommunesektorens ulike behov. 
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Det kommunale selvstyret er ivaretatt gjennom presisering av at det er myndighetene som tar den 
endelige beslutningen i saker med konsultasjonsplikt. 

For Alta kommunes forvaltning i saker som berører samiske interesser, medfører ikke lovendringen 
og veilederen større endringer. Alta kommune har over tid opparbeidet rutiner og arenaer for 
ivaretakelse av disse forhold, og dette vurderes å ligge godt innenfor det som endringen i loven 
innebærer og veilederen legger opp til.  

Veilederen må sikre at den som har konsultasjonsrett ikke kan forlenge saksbehandlingstiden ut over 
dagens praksis og saksbehandlingstid. Den økonomiske belastningen dette kan påføre kommunene 
må hensynstas. 

 

Med vennlig hilsen 
Alta kommune 

Veslemøy Grindvik 
kommuneplanlegger 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

Vedlegg 
1 Protokollutdrag Høring om endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder 
  

 
 
 
 



 

Politisk nivå Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Formannskapssalen -  

Dato: 04.03.2020 

Tidspunkt: 09:00 - 10:30 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Tommy Berg Medlem SV  
Trine Noodt Medlem V  
Anita Håkegård Pedersen Medlem SV  
Ole Steinar Østlyngen Medlem AP  
Monica Nielsen Leder AP  
Jan Martin Rishaug Nestleder SP  
Kristin Jensen Medlem AP  
Odd Eilert Persen Medlem FRP  
Odd Erling Mikalsen Medlem FRP  
Alex Bjørkmann Medlem H  
Knut Erik Bull Hammari Medlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Gro Anita Parken Politisk Sekretariat 
Bjørn-Atle Hansen rådmann 

 

Merknad i møte: 

Virksomhetsplan 2020 helårsplan v/Bjørn- Atle Hansen 
Valg av utvalg - fastsettelse av lønn rådmann:  
Forslag: Monica Nielsen, Odd Erling Mikalsen, Anita H. Pedersen 
Forslaget vedtatt enstemmig. 
 
Bruk av dobbeltrom på sykehjem v/John Helland 
Informasjon om  koronavirus v/Kont. kommuneoverlege Frode Øvrejord 

  



Formannskapets behandling av sak 27/2020 i møte den 04.03.2020: 

Behandling 

 

Forslag fra V v/Trine Noodt: 
Sameloven  
Alta kommune ønsker ikke en konsultasjonsplikt på kommunenivå.  
Alta kommune gir i dag alle innbyggere i kommunen de samme muligheter til involvering og 
deltagelse i beslutningsprosesser som berører de. Kommunen har over tid opparbeidet rutiner 
og arenaer for ivaretakelse av samiske interesser som ligger godt innenfor det som endringen i 
loven innebærer og veilederen legger opp til. Vi mener derfor det vil være unødvendig å innføre 
en konsultasjonsplikt som vil bli oppfattet som en forskjellsbehandling av innbyggerne i 
kommunen.  
  
  
Votering: Forslaget falt med 1 mot 10 stemmer. (V stemte for) 
  
  
Forslag fra FRP v/Odd Erling Mikalsen: 
Alta kommune avviser forslaget til endringer i sameloven. De samiske rettigheter blir i dag 
tilstrekkelig ivaretatt gjennom plan- og bygningsloven (§ 5.1).  
Den foreslåtte endringen i sameloven vil gjøre den kommunale saksbehandlingen mer 
byråkratisk, mer tidkrevende og mer komplisert. Det strider mot regjeringens egne ambisjoner 
om gode og effektive plan- og byggesaksprosesser.  
  
Konsultasjonskravet vil bety behov for økte ressurser og dermed høyere kostnader for 
kommunene. Det vil også medføre lengere saksbehandlingstid i en rekke saker. 
  
Det er også vanskelig å fastslå hva som er samiske interesser. Hva med finske og kvenske 
interesser, skal det innføres konsultasjoner med disse også. 
  
Alta kommune ser det som svært uheldig å innføre en ordning som forskjellsbehandler våre 
innbyggere på etnisk grunnlag. Alta kommune mener den samiske befolkningen er godt 
ivaretatt gjennom de ordinære folkevalgte organer.    
  
  
Votering: Forslaget falt med 2 mot 9 stemmer. (FRP stemte for) 
  
  
Forslag fra AP, SP, SV: 
Nytt punkt 3: 
Veilederen må sikre at dersom har konsultasjonsrett ikke kan forlenge saksbehandlingstiden ut 
over dagens praksis og saksbehandlingstid. 
  
Nytt punkt 4: 
Den økonomiske belastningen dette kan påføre kommunene må hensynstas. 
  



  
Punktvis votering: 
Tilleggspunkt 3 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (FRP stemte imot) 
Tilleggspunkt 4 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (FRP stemte imot) 
Innstillingen vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (FRP, V stemte imot) 
  
  
 
Vedtak 

Formannskapet støtter vurderingene i saksfremlegget og tar endringene i sameloven og ny veileder til 
etterretning. 

Veilederen må sikre at dersom har konsultasjonsrett ikke kan forlenge saksbehandlingstiden ut over 
dagens praksis og saksbehandlingstid. 

Den økonomiske belastningen dette kan påføre kommunene må hensynstas. 

  


