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Vedrørende høring av forslag til endringer i reindriftsloven. Uttalelse fra Områdestyret for
Nord-Trøndelag reinbeiteområde.

Vedlagt ligger høringsuttalelse fra Områdestyret i Nord-Trøndelag vedrørende forslag til endringer i reindriftsloven.
Saken ble av reindriftsagronomen lagt fram som referatsak til møtet den 24.10.2011. Områdestyret valgte å ta den opp
til behandling i møtet som sak ST 30/11.
Utskrift av møteprotokollen oversendes herved.

Med hilsen

Kjell Kippe
Reindriftsagronom

Vedlegg: Utskrift av møteprotokoll fra Områdestyret i Nord-Trøndelag.
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Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag - 24.10.2011
Behandling:

Områdestyret leste gjennom forslag til uttalelse vedrørende forslag til endringer i
reindriftsloven
fra Hans Martin Storø.

Enstemmig vedtatt at det sendes brev som foreslått av Hans Martin Storø.

Vedtak:
Områdestyret sender følgende brev:

Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo

Vedrørende høring av forslag til endringer i reindriftsloven.
Områdestyret for reindriften i Nord-Trøndelag har gjennomgått og behandlet departementet
sitt forslag til endring av reindriftsloven. Områdestyret har registrert at departementet
vektlegger effektivitet i forvaltningen og offentlig saksbehandling, samt muligheten til å sikre
en samordning av den offentlige saksbehandlingen ved fylkesmannsembetene, som
avgjørende for forslaget om nedleggelse av områdestyrene. En annen viktig begrunnelse slik
vi leser høringsdokumentet, er reindriftens omdømme blant andre deler av samfunnet, hvor
departementet påpeker at reindriften mange steder blir oppfattet som et hinder for
samfunnsutviklingen.

Områdestyret i Nord-Trøndelag vil presisere at områdestyret i sin sakshandsamming
vektlegger avveiningen mellom reindriftens interesser og behov, og samfunnets generelle
interesser og andre næringers behov, i sitt arbeid. Områdestyret som kollegialt organ, har en
sammensetning som gir de beste forutsetninger til å sikre at denne avveiningen gjennomføres
på en objektiv måte. Reindriften sikres medbestemmelse og mulighet til reindriftsfaglig
påvirkning av beslutningsprosessen, gjennom de næringsrepresentantene som oppnevnes av
sametinget. For at deres synspunkter skal få gjennomslag i områdestyrenes vedtak, må de
støttes av regionalpolitiske representanter som er oppnevnt av fylkestingene. Befolkningen i
de forskjellige fylkene har dermed en betydelig påvirkningsmulighet på sammensetningen av
områdestyrene, via sin stemmegivning i fylkestingsvalgene. Departementet bør derfor ta med
i sine vurderinger, at et flertall av velgerne i de aktuelle fylkene faktisk ønsker at reindriftens
interesser blir ivaretatt slik det er praktisert av områdestyrene, og at de signaler som
departementet har mottatt om at reindriften faktisk blir oppfattet som et hinder for
samfunnsutviklingen, kommer fra samfunnsaktører som ikke har fått gjennomslag i ordinære
politiske prosesser. Områdestyret vil også påpeke at argumentet om at fylkesmannsembetet
vil få styrket sin kompetanse om reindriftsfaglige spørsmål med forslaget, avhenger av den
administrative samordningen mellom fylkesmannsembetene og områdekontorene, og ikke den
overføring av beslutningsmyndighet fra områdestyrene og til fylkesmennene som lovforslaget
legger opp til. Det må kunne forventes at en videreføring av områdestyrene som et
beslutningsorgan for en reindriftsavdeling i regi av fylkesmannsembetet, vil med sine
beslutningsprosesser kunne tilføre fylkesmannsembetene ytterligere kompetanse om
reindriften.



Det som imidlertid etter områdestyrets vurdering er den største svakheten ved
høringsdokumentet, er det totale fravær av vurderinger av de konsekvenser lovforslaget vil
kunne få for reindriften som kulturbærer for den samiske urbefolkningen generelt, og den
sørsamiske minoritet spesielt. Reindriften står i en særstilling, og har etter Ilokonvensjon 169
krav på spesiell beskyttelse av det norske samfunnet, og bør også ha en medbestemmelse i de
statlige forvaltningsprosessene som angår sin egen næring. Dette sikres igjennom dagens
forvaltningsmodell med områdestyrene som kollegiale organer. For områdestyret ser det
derfor ut at departementet ønsker å ofre den samiske urbefolkning sin medbestemmelse i
forvaltningen av deres egen kulturbærende næring, for å sikre en mer effektiv forvaltning.
Dette kan ikke aksepteres. Områdestyret har derfor stor forståelse for at NRL og Sametinget
ikke vil gå inn i konsultasjoner, når lovforslaget ser ut til å være "forhåndsbehandlet" når det
fremmes, og har som formål å fjerne reindriftens medvirkning på beslutningsprosessene. Det
burde være et tilstrekkelig grunnlag for at departementet utsetter saken, og tar en grundig
vurdering hvilke forpliktelser det norske samfunnet har ovenfor den samiske minoritet og
reindriftsnæringen, i henhold til de internasjonale konvensjoner som vi har inngått.

Områdestyret er av den oppfatning at reindriftens innsigelsesrett i arealsaker, må håndteres
med den nødvendige avveining mellom næringens interesser og generelle samfunnsinteresser.
Den oppgaven løses etter vår vurdering best av et kollegialt organ med en sammensetning slik
områdestyrene har i dag. Områdestyret for reindriften i Nord-Trøndelag vil derfor på det
sterkeste anbefale departementet å legge bort dette lovforslaget, og enten videreføre
forvaltningen slik den er i dag, eller samordne den med fylkesmannsembetet i kombinasjon
med en videreføring av områdestyrene som beslutningsorgan med samme ansvarsområde som
i dag.

Kopi:
Fylkestinget i Nord-Trøndelag


