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Høringsuttalelse - Endringer i finnmarksloven mv. 
Vi viser til departementets høringsbrev av 8.12.2015, 
Deres ref. : 15/8242 EH KHR/AØL vedrørende ovennevnte høring. 

Hovedinnholdet i notatet fra departementet refereres her: 
Forslaget om endringer i finnmarksloven § 43 første ledd innebærer en justering i statens plikt til å dekke 
sakskostnader i saker for Utmarksdomstolenfor Finnmark som gjelder krav om rettigheter som 
Finnmarkseiendommen (FeFo) har motsatt seg. Det foreslås at Finnmarkskommisjonen må ha konkludert med at 
motparten har rettigheter på grunn som FeFo i dag har grunnbokshjemme/en til, for at staten skal ha plikt til 
det. I tilleggfores/ås et nytt tredje punktum i§ 43 første ledd, der det åpnes/or at Utmarksdomstolen utover 
dette kan bestemme at staten skal dekke nødvendige sakskostnader i saker av prinsipiell karakter eller dersom 
andre særlige grunner tilsier det. 
Det foreslås også å oppheve forskriftsbestemme/sen om at tilkjente sakskostnader etter§ 43 dekkes over 
Utmarksdomstolens eget budsjett. 

Bygdelaget mener at en så omfattende endring av Finnmarksloven så bør Sametinget være part i saken, 
da viser vi til avtalen mellom stortinget og sametinget angående konsultasjons avtalen. 

Endringen vil bidra at legitime krav til kommisjonen/domstolen ikke vil bli fremmet pga for store kostnader. 
Dette er i strid med Finnmarkslovens intensjoner. 

Bygdelaget mener at legitime krav iforbindelse med rettsbehandling ikke bør bli en økonomisk bør for 
de som eventuelt klager på vedtak fattet i kommisjonen. Når en samitidig vet at opparbeidede rettigheter i 
våres området systematisk er fratatt våres bygdelags medlemmer de siste 100 år. 

Bygdelaget mener også at storsamfunnet har ett moralsk/etisk ansvar og ikke minst er det ren folkeskikk at 
urett som er gjort skal rettes, og ifølge internasjonale avtaler som Norge har undertegnet kan det i slike tilfeller 
gjelde positiv diskriminering. 

Bygda er et samisk området hvor tradisjonell utmarksbruk er levende. 
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