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HØRING - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER.

Det vises til høringsbrev "Høring — Avvikling av ordningen med områdestyrer", datert 30.09.11.
Kommunestyret behandlet høringen i møte 21.12.11, sak 62/11. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunes rets uttalelse enst.:

Kautokeino kommune imøteser en utredning om framtidig forvaltningsordning for
reindriftsforvaltningen, slik både Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund har
foreslått.

Utredningen og et påfølgende forslag om lovendringer forutsetter imidlertid at
konsultasjonsforpliktelsene overfor NRL og Sametinget overholdes.

Under konsultasjoner om reindriftsloven av 2007 ble det bebudet at det skal nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av Landbruks- og matdepartementet, Sametinget, Norske
Reindriftssamers Landsforbund og Reindriftsforvaltningen, som skulle vurdere den framtidige
organiseringen av reindriftsforvaltningen. Her skulle også Sametingets rolle i den offentlige
forvaltningen avklares.

Kommunestyret beklager sterkt at et slikt utvalg ikke er nedsatt. Landbruks- og
Matdepartementets håndtering av saken er i strid med ILO-konvensjon nr. 169, og
konsultasjonsavtalen mellom statlige myndigheter og Sametinget/ andre samiske interesser.

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gi en mer utdypende uttalelse og ber
formannskapet særlig legge vekt på følgende:

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Bredbuktnesveien 6 78 48 71 00 4740 050 1129
9520 Kautokeino  Telefaks Org.nr
E-post: e-post@kautokeino.kommune.no www.kautokeino.kommune.no 78 48 71 99 9454 75 056
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Kommunestyret mener at det er nødvendig at reindriftsforvaltningen har sin fysiske
tilstedeværelse og nærhet til reindriftsnæringen i Kautokeino kommune. Vi kan ikke
godta at Reindriftsforvaltningens områdekontor flyttes ut av kommunen. Dette svekker
det offentlige servicetilbudet for reindriftsutøvere i kommunen, og innebærer også at
kommunen taper mange reindriftsfaglige arbeidsplasser.

Reindriftssamisk kompetanse i forvaltningen av en samisk næring.

Innsigelsesinstituttet som grunnlag for reindriftens arealvern
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