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Fylkestinget i Sør-Trøndelag har behandlet høringsforslaget  i sak 174/2011. 

Protokoll fra fylkestingsbehandlingen følger vedlagt. 
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 

SAKSPROTOKOLL 
 
 

Høring om avvikling av ordning med områdestyrer når det gjelder reindrift. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Regional utviklingskomite 23.11.2011 8/2011 
Fylkestinget 13.12.2011  
 
Saksbehandler: Hanne Kongsvik 
Arkivsak:  201110936 
 
Regionalutviklingskomitèen har behandlet saken i møte  23.11.2011 sak  8/2011 
 
 
 
Protokoll 
Stig Roald Amundsen, Fagsjef areal og miljø, Regional utvikling, Areal og miljø ga en 
orientering om saken i møtet. 
 
 
 
 
Følgende forslag ble fremmet: 
 
Forslag 1: 
Forslag fremmet av SP, SV og A v/ Hans Wendelbo: 
 
Fylkestinget vil beholde områdestyret. Dette for å ha et bindeledd mellom reineierne og 
lokalbefolkningen samt indre aktører i lokalsamfunnet. 
Områdestyret fungerer som en støtpute/konfliktnedbygger og bidrar således til at konflikter 
ikke i unødig grad kommer lenger opp i hierarkiet. 
Og sist, men ikke minst; områdestyret bidrar også til å øke forståelsen i lokalsamfunnet for de 
spesielle forholda som reindrifta representerer for en minoritetsgruppe. 
 
Forslag 2: 
Forslag fremmet av A, SP og SV v/Randi Reese: 
 
Dersom ordningen med områdestyrer blir avviklet, ber Sør-Trøndelag Fylkesting om at den 
nye organiseringen av reindriftsnæringen blir evaluert etter 5 år. Reindriften er en svært viktig 
del av samisk kultur – og næringsliv. Reindriftsnæringen krever spesiell oppmerksomhet bl.a. 
ut ifra nasjonale og internasjonale bestemmelser om vern av urfolk og minoriteter og det er 
mangel på kunnskap og rettigheter i kommuner og fylker om næringen. 
 
Votering 
Innstillingen ble satt opp mot forslag 1 som fikk 5 stemmer (A, SP og SV) og 3 stemmer i mot 
(H, FRP og V). 
 
Forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
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Fylkestinget vil beholde områdestyret. Dette for å ha et bindeledd mellom reineierne og 
lokalbefolkningen samt indre aktører i lokalsamfunnet. 
Områdestyret fungerer som en støtpute/konfliktnedbygger og bidrar således til at konflikter 
ikke i unødig grad kommer lenger opp i hierarkiet. 
Og sist, men ikke minst; områdestyret bidrar også til å øke forståelsen i lokalsamfunnet for de 
spesielle forholda som reindrifta representerer for en minoritetsgruppe. 
 
Dersom ordningen med områdestyrer blir avviklet, ber Sør-Trøndelag Fylkesting om at den 
nye organiseringen av reindriftsnæringen blir evaluert etter 5 år. Reindriften er en svært viktig 
del av samisk kultur – og næringsliv. Reindriftsnæringen krever spesiell oppmerksomhet bl.a. 
ut ifra nasjonale og internasjonale bestemmelser om vern av urfolk og minoriteter og det er 
mangel på kunnskap og rettigheter i kommuner og fylker om næringen. 
 
 
 
 
 


