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Melding om politisk vedtak - Forslag til endringer i Lov om reindrift -
horing

Hovedutvalg for Utvikling og Drift behandlet i møte den 29.11.2011 ovennevnte høring.

Saksbehandling og vedtak følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Meldal kommune

Siri Eithun
Landbrukssjef

Postadresse: Kvamsveien 2 Telefaks: 72 49 51 01 Bankgiro: 4260.05.60322
7336 Meldal E-post: postmottak@meldal.kommune.no
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MELDAL KOMMUNE
Saksframlegg

Saks an
Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer
Hovedutvalg for utviklin og drift 29.11.2011 071/11

Saksbehandler: Siri Eithun Arkiv: FA-V06 Arkivsaknr: 11/1336

Forslag til endringer i Lov om reindrift - høring

UD-071/11 Vedtak:
Meldal kommune slutter seg til Landbruks- og matdepartementet sitt forslag til endringer i
Lov om reindrift.
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Henvendelse fra:
Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg:
Forslag til endringer i Lov om reindrift dat. 30.09.2011

Saksopplysninger:
Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til endringer i Lov om reindrift
(reindriftsloven) på høring med frist 15.01.12.

Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av
områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene. Overføringen av områdestyrets myndighet
til fylkesmennene forutsettes å skje parallelt med en administrativ overføring av de lokale
forvaltningskontorene til fylkesmannen i de fem nordligste fylkene. Fylkesmannen blir
dermed den statlige regionale fagmyndigheten i offentlig forvaltning av reindrift.

Det sentrale nivået med Reindriftsstyret og Reindriftsforvaltningen i Alta forutsettes
opprettholdt som før, men slik at Reindriftsforvaltningen skifter navn til Statens
reindriftsforvaltning. Landbruks- og matdepartementet vil fortsatt ha det overordnede faglige
ansvaret for den offentlige forvaltningen av reindriften.

Områdestyret har vært en del av den offentlige forvaltningen av reindrift siden 1979. De er
kollegiale organer hvor reinere i hovedsak er i flertall. Siden etableringen har det skjedd en
rekke endringer i offentlig forvaltning generelt som tilsier at også forvaltningen av reindriften
etter departementets syn, tilsier at det er behov for endringer. Videre er det gjennomført
evalueringer av forvaltningen, senest i 2010, som synliggjør utfordringer med dagens ordning.

Saksbehandlerens vurdering:
Områdestyret og Reindriftsforvaltningen for Sør-Trøndelag/Hedmark er en viktig
samarbeidspartner for kommunen når det gjelder plansaker. De øvrige delene av
reindriftsforvaltningen har kommunen lite med å gjøre. Det er områdestyret som er statlig
sektormyndighet når det gjelder reindrift i plansaker.

Saksbehandler deler departementets oppfatning når det gjelder erfaringer med områdestyret
som plamnyndighet. Det samme gjelder vurderingene bak å overføre myndigheten til
fylkesmannen. Fylkesmannens kompetanse vil komme reindriftsnæringa til gode på linje med
de fagområdene/næringene fylkesmannen allerede har ansvaret for å ivareta.

Økonomi:
Saken har ingen betydning for kommunal økonomi.

Konsekvenser for Klima og Energi:
Saken har ingen betydning for Klima og Energi.

Rådmannens forslag til vedtak:
Meldal kommune slutter seg til Landbruks- og matdepartementet sitt forslag til endringer i
Lov om reindrift.
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29.11.2011 HOVEDUTVALG FOR UTVIKLING OG DRIFT

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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