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Svar på høring - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) 

og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner   
 

Nordlands fylkeskommune viser til høringsbrev av 29.11.2019 om forslag til endringer i sameloven 

mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner, med høringsfrist 

29.02.2020. Vi beklager at høringsuttalelsen kommer noen dager for seint. 

 

Nordland fylkesting fattet i sak 038/2020 den 24.02.2020 følgende vedtak: 

 

1. Fylkestinget er positiv til forslaget om å lovfeste statens eksisterende folkerettslige 
prinsipper om konsultasjoner i sameloven. 

2. Fylkestinget er positive til å forankre kommuners og fylkeskommuners plikt til å konsultere 
samiske interesser i saker som berører dem direkte i en ny bestemmelse i sameloven  
§ 4-4. 

3. Fylkestinget ser at utkast til veileder er retningsgivende, men ikke rettslig bindende, om 
hvordan konsultasjonsprosessene kan foregå. Det blir derfor viktig at kommunene og 
fylkeskommunen etablerer gode saksbehandlingsrutiner som regulerer systemet rundt 
konsultasjonsprosessen; som varsling om saker som kan bli gjenstand for konsultasjoner, 
hvem som skal konsulteres, forholdet til Sametinget og andre samiske interesser, og 
avslutning av konsultasjonsprosessene med tidsfrister. Disse forholdene må det være 
enighet om, og avklart for alle involverte parter, før en eventuell konsultasjon gjennomføres. 

4. Fylkestinget ser at en lovfesting av konsultasjonsplikten vil kunne få økonomiske og 
administrative konsekvenser for disse forvaltningsnivåene i form av økt arbeidsbyrde og 
lengre saksbehandlingstid i enkelte saker. Det må tas høyde for dette i de sakene 
konsultasjonsplikten gjelder. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Liv Rask Sørensen 

seksjonsleder 

       Vivian Connie Aira 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 
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