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Uttalelse - forslag til endring i forskrift av 040211 nr. 119 
om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget      

Det vises til brev av 31.01.2014 med høring av forslag til endringer i forskrift om lokal forvaltning 
av fisk og fisket i Tanavassdraget. 
 
Det er foreslått endringer i §§ 6, 8 og 11 og omhandler spesielt tolkningen av adgangen til å 
skifte ut medlemmer i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), fellesmøtets funksjon og aspekter 
knyttet til avsetningsfondet. Departementet uttaler i høringsbrevet at endringsforslagene i all 
hovedsak er presiseringer av intensjonen bak de aktuelle bestemmelsene. 
 
I § 6 fremkommer det at medlemmene i TF kan skiftes ut i funksjonsperioden. Forarbeidene 
presiserer at medlemmene kan skiftes ut i funksjonstiden dersom ”særlige grunner” tilsier det, 
men er taus når det kommer til hva særlige grunner kan innebære i praksis.  
 
Departementet har i sin tolkning av hva særlige grunner innebærer kommet til at med dette 
menes personlige forhold hos enkeltmedlemmer som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn 
og liknende i tillegg til mangelfull oppfølging av vervets oppgaver fra det enkelte medlem som 
utelatelse av å stille på møter uten gyldig grunn, sterk illojalitet overfor flertallets avgjørelser mv. 
Sametinget er enig i departementets tolkning så langt når det gjelder utskiftning av 
enkeltmedlemmer, men mener at et viktig aspekt er utelatt, nemlig rettighetshavernes tillit til de 
som forvalter. Dette kan ikke være ensidig overlatt til TF å vurdere. Dette henger sterkt sammen 
med hvilke type organ TF er. 
 
Sametingsrådet ga i sak 205/10 sitt samtykke til foreslått forskrift om lokal forvaltning av fisk og 
fisket i Tanavassdraget. Vedtaket er gjengitt i forskriftens forarbeider og Sametinget uttaler at: 
”Sametinget vil framheve at forskriften følger opp finnmarkslovens forutsetning om at 
Tanavassdraget fiskeforvaltning er et organ som forvalter privatrettslige forhold. På bakgrunn av 
at Tanavassdraget fiskeforvaltning skal forvalte rettighetene til en stor krets personer over et 
relativt stort geografisk område er det likevel fordelaktig at deler av offentleglova og 
forvaltningsloven skal gjelde. Sametinget ser det som en god ordning at Jordskifteretten er 
klageinstans for saker som vedrører forhold mellom rettighetshavere. Videre anser Sametinget 
det som en god løsning at Fylkemannen i Finnmark er klageinstans ved avslag for begjæring 
om innsyn etter offentleglova slik det også er for Finnmarkseiendommen etter finnmarksloven § 
18”. 
 
Sametinget anser det som sentralt at TF forstås som et rettighetsorgan. Dermed er det viktig at 
det er tydelig at de som oppnevnes utgår og har tillit fra rettighetskretsen. TF er ment å ivareta 
de fiskeberettigedes og de med rett til stangfiskes rettigheter og interesser.  
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Sametinget ønsker en forskriftsendring som tydeliggjør at oppnevningsinstansene, dvs. 
kommunestyrene og Fellesmøtet, kan skifte ut medlemmer i funksjonstiden. Det må videre 
fremgå at nyvalg må skje samlet. I dette ligger det også at det er mye som skal til, altså særlige 
grunner, for at oppnevningsinstansene velger å skifte ut hele organet. Det vil også være mulig å 
stille til gjenvalg, slik at medlemmer kan få fornyet tillit. Dette vil utelukke enhver tvil rundt 
spørsmål om tillit.  
 
Det er likevel viktig å påpeke at muligheten for utskiftning ikke må skje vilkårlig eller ubegrunnet. 
Sametinget mener det er mulig å skifte ut medlemmer i funksjonstiden og likevel opprettholde 
en forutsigbar og helhetlig oppgaveløsning.  
 
Når det gjelder Fellesmøtet mener Sametinget det skal innkalles til Fellesmøte ut over de 
ordinære fellesmøtene når over halvparten av de fiskeberettigede krever det enten gjennom 
vedtak i en organisasjon som organiserer over halvparten av de fiskeberettigede eller ved at 
kravet leveres TF skriftlig, begrunnet og undertegnet av over halvparten av de fiskeberettigede. 
 
Departementet har foreslått endring for innkallelse av årlige laksemøter for alle med fiskerett. 
Sametinget mener TF har avholdt slike møter i utstrakt grad gjennom folkemøter og 
informasjonsmøter for alle, og mener det bør være opp til TF å utarbeide nærmere retningslinjer 
for innkallelse og avholdelse av slike møter. Sametinget ønsker ikke å forskriftsfeste regler for 
innkalling av avholdelse av laksemøter.  
 
Sametinget ønsker å komme nærmere tilbake til saken gjennom å bli konsultert etter 
høringsrunden. 
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