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Svar på høring - Avvikling av ordningen med områdestyrer

Det vises til endringsforslag i lov om reindrift (reindriftsloven) av 1. juli 2007. Forslaget innebærer
en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrets arbeidsoppgaver til
fylkesmannsembetene.

I høringsforslaget foreslås det følgende:
Den sentrale forvaltningen videreføres med lokalisering i Alta og får benevnelsen Statens
Reindriftsforvaltning. Samisk medinnflytelse sikres ved at Reindriftsstyret videreføres
som i dag.
Forvaltningsstrukturen på regionalt/lokalt nivå forenkles ved at områdestyrene avvikles
og områdekontorene overføres til fylkesmannen. Fylkesmannen vil bli den statlige
regionale fagmyndigheten i offentlig forvaltning av reindriften.

Omorganiseringen begrunnes med behovet for forenkling, harmonisering og inkludering med
annen statlig forvaltning.

Finnmark fylkeskommune er i utgangspunktet positiv til forslagene. Fylkesordføreren deler synet
på at en overføring av områdestyrenes myndighet til fylkesmannen kan bidra til å skape et
tydeligere skille mellom reindriftsforvaltning og reindriftsnæring. I den sammenheng ser
fylkeskommunen det som viktig at fylkesmannen tilføres kompetanse for å ta hånd om de nye
oppgavene på best mulig måte. Det er også positivt at endringene legger opp til en forenkling og
harmonisering av arealforvaltningssaker og saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Særlig i Finnmark, men også i andre deler av landet, er det forventninger om økt aktivitet i
områder der også reindriftsnæringen har interesser. Det vil fra fylkeskommunens side være
viktig med en mer samordnet og helhetlig håndtering av innsigelsesmyndigheten etter plan- og
bygningsloven, og det er et ønske at områdestyrets innsigelsesmyndighet ikke videreføres ved
overføring av denne myndigheten til fylkesmannsembetet.

For Finnmarks del er det også viktig at fylkesmann og reindriftsforvaltning ivaretar en god dialog
med grunneieren Finnmarkseiendommen, andre næringsaktører i Finnmark, samt jakt- fiske og
friluftsinteresser som disponerer de samme arealene som reindriftsnæringen utøver sin
virksomhet på.
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