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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 Utmarksdomstolen for 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 grunnbokshjemmelen til, for at staten skal ha plikt til 

det. I tillegg foreslås et nytt tredje punktum i § 43 første ledd, der det åpnes for 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 forskriftsbestemmelsen om at tilkjente sakskostnader etter § 43 dekkes over 

Utmarksdomstolens eget budsjett. 

 
BadjeDeanuSiida mener at en så omfattende endring av Finnmarksloven så bør Sametinget være part i saken,  
vi mener at også brukerne ved BadjeDeanuSiida i våres området skal være representeret ved endringer av loven. 
Viser til avtalen mellom stortinget og sametinget angående konsultasjons avtalen.  
 
Viser til følgende artikler som staten har forpliktet. Samefolket respekterer internasjonale konvensjoner og en må 
kunne forvente at norske myndigheter respekterer konvensjoner som staten selv har ratifisert 
ArtikkArtikkel 7 
1. Vedkommende folk skal ha rett til å vedta sine egne prioriteringer for utviklingsprosessen i den grad den angår 
deres liv, tro, institusjoner, åndelige velvære og de landområder de lever i eller bruker på annen måte, og til så langt 
som mulig å utøve kontroll med sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. I tillegg skal de delta i utforming, 
gjennomføring og evaluering av nasjonale og regionale utviklingsplaner og  programmer som kan få direkte betydning 
for dem.el 5 ILO Konvensjone 169 
Artikkel 6 
1. Ved anvendelse av bestemmelsene i denne konvensjonen, skal regjeringene: 
a) konsultere vedkommende folk, ved hensiktsmessige prosedyrer og spesielt gjennom deres representative 
institusjoner, når det overveies å innføre lovgivning eller administrative tiltak som kan få direkte betydning for dem; 
b) etablere virkemidler for at disse folk fritt kan delta, minst i samme utstrekning som andre deler av befolkningen, på 
alle beslutningsnivåer i folkevalgte, administrative og andre organer med ansvar for politikk og programmer som angår 
dem; 
c) etablere virkemidler for full utvikling av disse folks egne institusjoner og initiativer, og når det er aktuelt, skaffe 
nødvendige ressurser for dette formål. 

 
Endringen vil bidra at legitime krav til kommisjonen/domstolen ikke vil bli fremmet pga for store kostnader. 
Dette er ikke i samsvar med Finnmarkslovens intensjoner og forarbeider.  
 
Gjennom siste 100-150 år har opparbeidede rettigheter systematisk blitt fratatt bygdesamfunn i våres området. 
Det bør være en god skikk av en nasjon som kaller seg høyt utviklet og hvor rettssytemet er bærebjelken, at urett  
begått skal rettes på, dette er egentlig ikke bare folkerett, men også folke skikk. 
 
BadjeDeanuSiida mener at rettsbehandling ikke bør bli en økonomisk bør for de som eventuelt klager på vedtak 
fattet i kommisjonen.  
 



BadjeDeanuSiida favner om en av de viktigste samiske kjerneområder, gamle Polmak kommune, hvor tradisjonell 
utmarksbruk enda er levende. Dagens ordning kveler den tradisjonelle bruken, og det er dårlig folkeskikk. 
Kommisjonens arbeid skulle avdekke rettighetene og utmarksdomsstolen skal behandle eventuelle klager på vedtak i 
kommisjonen. 
Denne muligheten til å klage på vedtak bør ikke legges som økonomisk byrde for de som allerede har mistet en god 
del av rettighetene og hvor tradisjonell utmarksbruk så å si er ødelagt. Igjen dårlig folkeskikk. 
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