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ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED
OMRÅDESTYRER UTTALELSE FRA ENHETSRÅDET I HEDMARK

Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark ønsker med dette å

understreke vår felles oppfatning i forbindelse med Landbruks- og matdepartementets

høringsrunde for endringer i reindriftsloven.

Vi stiller oss positive til hovedtrekkene i forslaget til endringer, men er kritiske til

forslaget om å samle forvaltningsoppgavene i fem fylker. Vi vil i denne sammenheng bi.a.

peke på at det vil bli uryddig for den enkelte reineier å måtte forholde seg til ulike

fylkesmenn alt etter hva saken dreier seg om.

Fylkesrådet i Hedmark behandlet saken i sitt møte den 9. Januar 2012 og fattet følgende

vedtak: 

Fylkesrådet ser positivt på de foreslåtte endringer i Lov om reindrift, som innebærer at

områdestyrenes myndighet og oppgaver blir overført til fylkesmannen. Fylkesrådet ber
imidlertid om at offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til reindriften blir lagt til den

fylkesmann det angår framfor å samles i de fem nordligste fylkene.
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Vedlagt følger her saksframstilling og møteprotokoll fra fylkesrådets møte 09.01.2012

Fylkesmannen i Hedmark har i tillegg oversendt høringsbrev av 13.01.2012 og det vises

her bare til denne.

Med felles hilsen

,

Sylvia Brustad / Njål Føsker

Fylkesmann Fylkesrådsleder



FYLKESMANNEN I HEDMARK

Vår dato Vår referanse

ld.01.2012 2011/7136 (bes oppgitt ved svar)
Saksbehandler, innvalgstelefon Xrkivnr. Deres referanse
Bjørn Murvold, 62551208 541 200801953 SMP

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo

Merknader til høring av forslag til endring i Reindriftsloven - Avvikling
av ordningen med områdestyrer

Vi viser til oversendelse datert 30.09.2011 med høring av forslag til endringer i Lov om
reindrift (Reindriftsloven). Forslaget innebærer en avvikling av ordningen med
områdestyrer og overføring av områdestyrets oppgaver til fylkesmannsembetene.
Overføringen av områdestyrenes myndighet forutsettes å skje parallelt med en
administrativ overføring av de lokale forvaltningskontorene til fylkesmennene i de fem
nordligste fylkene.

Fylkesmannen i Hedmark mener Landbruksdepartementet i sitt høringsbrev har pekt på
mange gode grunner til at områdestyrenes oppgaver overføres til fylkesmennene og at de
lokale forvaltningskontorene legges til fylkesmannen. Fylkesmannen har i dag et ansvar for
samordning av interesser og statlige oppgaver i fylket, og det er naturlig at også statens
interesser innenfor reindrifta i større grad inngår som en del at dette. Særlig gjelder dette
innenfor arealforvaltning og saker etter plan- og bygningsloven, som også utgjør over 50 %
av arbeidet i områdestyrene og —kontorene. Videre er rettssikkerhet, legitimitet og
effektivitet i saksbehandlingen trukket fram som gode argumenter for å flytte oppgaver og
myndighet til fylkesmannen. Vi er derfor positive til hovedtrekkene i forslaget.

Fylkesmannen i Hedmark vil imidlertid få bemerke at det er 8 reindriftsfylker i landet,
herunder Hedmark. Vi er derfor kritisk til en administrativ overføring av myndighet til kun
de fem nordligste fylkene. Vi har vanskelig for å se at forståelse for reindrifta i Hedmark
og effektiv/forenldet saksbehandling vi bli bedre ved å legge områdestyrenes oppgaver og
myndighet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dette vil bety at kommunene i Hedmark
med reindrift må forholde seg til to fylkesmenn i alle saker etter plan- og bygningsloven.
Det vil også være svært uryddig og utfordrende for samordningen av interesser at
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal ha myndighet i Hedmark. En økt forståelse for
reindrifta i forvaltningen, som departementet argumenterer med, vil også bli en utfordring
slik forslaget til endringer nå foreligger.

Fylkesmannen i Hedmark behandler i dag saker etter flere ulike økonomiske ordninger for
tamrein "hjemmehørende" i Hedmark. Eksempler her er søknader om tilskudd til
forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader, samt søknader om
erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.
Tilsvarende gjelder også ved søknad om skadefellingstillatelser på fredet rovvilt. Vi mener

Postadresse: Kontoradresse:
Postboks 4034 Statens hus
2306 HAMAR Parkgt. 36, HAMAR

Ilfinhefil011.111/1Ulephorte1327588.DOC

Telefon: Telefaks: Org.nr.: 974 761 645
62 55 10 00 62 55 10 31 Banknr. 7694.05.01675

E-post: postmottak@fmhe.no 

Internett: www.f Ikesmannen.no/hedmark 2350 BMU Side 1 av 2



det vil bli uryddig for den enkelte reineier å måtte forholde seg til ulike fylkesmenn alt
etter hva saken dreier seg om.

Fylkesmannen i Hedmark er positiv til foreslåtte endringer i Lov om reindrift slik at
områdestyrenes myndighet og oppgaver blir overført til fylkesmannen. Vi ber imidlertid
om at den administrative overføringen av oppgaver blir lagt til den fylkesmann det angår
fremfor å samles i de fem nordligste fylkene.

Vi viser ellers til felles høringssvar av 13.01.2012 fra Hedmark fylkeskommune og
Fylkesmannen i Hedmark.

Med hilsen

Sylvia Brustad Anne Kathrine Fossum
fylkesmann ass. Fylkesmann
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Saksprotokoll

Utvalg: Fylkesrådet
Møtedato: 09.01.2012
Sak: 3/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 12/259
Tittel: Saksprotokoll: ENDRING I RE1NDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV

ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER

Behandling:
Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt.

Vedtak:
Fylkesrådet ser positivt på de foreslåtte endringer i Lov om reindrift, som innebærer at
områdestyrenes myndighet og oppgaver blir overført til fylkesmannen. Fylkesrådet ber
imidlertid om at offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til reindriften blir lagt til den
fylkesmann det angår framfor å samles i de fem nordligste fylkene.
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Saknr. 09/122-5

Ark.nr. 033 &15
Saksbehandler:
Hanne Thingstadberget

ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED
OMRÅDESTYRER

F lkesrådets inns til vedtak:

Sett inn innstillingen under denne linja
Fylkesrådet ser positivt på de foreslåtte endringer i Lov om reindrift, som innebærer at områdestyrenes
myndighet og oppgaver blir overført til fylkesmannen. Fylkesrådet ber imidlertid om at offentlige
forvaltningsoppgaver knyttet til reindriften blir lagt til den fylkesmann det angår fiamfor å samles i de fem
nordligste fylkene.

Sett inn innstillingen over denne linja

Sett inn saksutredningen under denne linja

Trykte vedlegg:
Høringsbrev fra fylkesmannen i Hedmark datert 09.12.2011

Utrykte vedlegg:
Høringsdokument fra Det kongelige landbruks- og matdepartement datert 30.09.2011

Hamar, 16.12.2011

Njål S. Føsker
fylkesrådsleder



FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

ENDRING I REINDRIFTSLOVEN - AVVIKLING AV ORDNINGEN MED OMRÅDESTYRER

Fylkesrådet ser positivt på de foreslåtte endringer i Lov om reindrift, som innebærer at områdestyrenes
myndighet og oppgaver blir overført til fylkesmannen. Fylkesrådet mener imidlertid at det vil bli uryddig
for den enkelte reineier å måtte forholde seg til ulike fylkesmenn alt etter hva saken dreier seg om.
Fylkesrådet ber derfor om at offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til reindriften blir lagt til den
fylkesmann det angår framfor å samles i de fem nordligste fylkene.

Fylkesrådets vedtakskompetanse
Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 10/11.



SAKSUTREDNING:

ENDRING I RE1NDRIFTSLOVEN - AVV1KLING AV ORDN1NGEN MED
OMRÅDESTYRER

Innledning
Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til endring i reindriftsloven på høring. Forslaget
innebærer at ordningen med områdestyrer avvikles, og at områdestyrenes oppgaver overføres til
fylkesmannsembetene.

Utredning
Områdestyrene har vært en del av den offentlige reindriftsforvaltningen i Norge siden 1979. De er i
likhet med Reindriftsstyret kollegiale organer hvor reineierne i hovedsak er i flertall. Etter som det i
løpet av årene har skjedd en rekke endringer i den offentlige forvaltningen, har en kommet fram til at
også reindriftsforvaltningen bør vurderes nærmere med tanke på hensiktsmessige tilpasninger. Til
grunn for det foreliggende endringsforslaget ligger bl.a. en evaluering som ble gjennomført i 2010,
som synliggjør utfordringene med den gjeldende ordningen.

I hht. høringsdokumentet vil overføringen av områdestyrenes myndighet skje parallelt med en
administrativ overføring av de lokale forvaltningskontorene til fylkesmannen i de fem nordligste
fylkene. Dette innebærer at fylkesmannen vil bli den statlige regionale fagmyndigheten i forhold til
den offentlige reindriftsforvaltningen. Det sentrale nivået med Reindriftsstyret og
Reindriftsforvaltningen i Alta opprettholdes som før, bortsett fra at Reindriftsforvaltningen skifter
navn til Statens Reindriftsforvaltning. Det overordnede faglige ansvaret for den offentlige
reindriftsforvaltningen vil fortsatt ligge hos Landbruks- og matdepartementet.

De konkrete endringene som er foreslått i reindriftsloven omfatter i hovedsak at betegnelsen
"områdestyrene" byttes ut med "fylkesmannen", pluss enkelte andre justeringer som kommer som en
konsekvens av de foreslåtte endringene.

Fylkesrådets drøfting
Landbruksdepartementet har i sitt høringsbrev har pekt på mange gode grunner til at områdestyrenes
oppgaver overføres til fylkesmennene og at de lokale forvaltningskontorene legges til fylkesmannen.
Fylkesmannen har i dag et ansvar for samordning av interesser og statlige oppgaver i fylket, og det er
naturlig at også statens interesser innenfor reindrifta i større grad inngår som en del at dette. Særlig gjelder
dette innenfor arealforvaltning og saker etter plan- og bygningsloven, som også utgjør over 50 % av
arbeidet i områdestyrene og -kontorene. Videre er rettssikkerhet, legitimitet og effektivitet i
saksbehandlingen trukket fram som gode argumenter for å flytte oppgaver og myndighet til fylkesmannen.
Fylkesrådet er derfor positive til hovedtrekkene i forslaget.

Fylkesrådet vil imidlertid få bemerke at det er 8 reindriftsfylker i landet, herunder Hedmark, og er derfor
kritisk til en administrativ overføring av myndighet til kun de fem nordligste fylkene. Fylkesrådet har
vanskelig for å se at forståelse for reindrifta i Hedmark og effektiv/forenldet saksbehandling vi bli bedre



ved å legge områdestyrenes oppgaver og myndighet til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dette vil bety at
kommunene i Hedmark med reindrift må forholde seg til to fylkesmenn i alle saker etter plan- og
bygningsloven. Det vil også være svært uryddig og utfordrende for samordningen av interesser at
fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal ha myndighet i Hedmark. En økt forståelse for reindrifta i
forvaltningen, som departementet argumenterer med, vil også bli en utfordring slik forslaget til endringer
nå foreligger.

I tillegg kommer at behandling av søknad om erstatning for rovviltskader på rein "hjemmehørende" i
Hedmark i dag blir behandlet hos fylkesmannen i Hedmark. Tilsvarende ved søknad om
skadefellingstillatelser på fredet rovvilt. Fylkesrådet mener det vil bli uryddig for den enkelte reineier å
måtte forholde seg til ulike fylkesmenn alt etter hva saken dreier seg om. Fylkesråclet ber derfor om at
offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til reindriften blir lagt til den fylkesmann det angår framfor å
samles i de fem nordligste fylkene.

Sett inn saksutredningen over denne linja


