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Konsultasjoner om oppfølgingen av samerettsutvalgets 
forslag til ny saksbehandlings- og konsultasjonslov – 
sluttprotokoll  

Konsultasjonsprosessen 

Konsultasjonene med Sametinget om oppfølgingen av samerettsutvalgets forslag til 

saksbehandlings- og konsultasjonslov har pågått siden 2012, og sluttføres nå. Det har 

vært gjennomført en rekke møter, og partene har utvekslet interessenotater og 

fullstendige utkast til proposisjonstekst i løpet av prosessen. Det har ikke vært ønskelig 

for regjeringen å fremme en proposisjon for Stortinget uten at det er oppnådd enighet 

med Sametinget om lovforslaget. 

 

Det ble avholdt politiske konsultasjoner 28. april 2017, men partene kom ikke til enighet. 

Høsten 2017 tok KMD og Sametinget igjen opp konsultasjonene på administrativt nivå. 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren og sametingspresidenten hadde 3. april 2018 

avsluttende politiske konsultasjoner. På møtet ble det avklart at det kun gjenstod mindre 

tekstlige presiseringer i teksten på enkelte punkter, før enighet kunne fastslås. I 

etterkant av møtet har det vært kontakt om de siste tekstlige avklaringene. 

 

Sentrale temaer i konsultasjonene med Sametinget har vært forholdet mellom 

konsultasjoner og selvbestemmelse, forholdet til Sametingets innsigelsesrett etter plan- 

og bygningsloven, konsultasjonsplikten ved stortingsmeldinger, spørsmålet om en egen 

bestemmelse om grensen for inngrep i samisk kultur samt hvilken kontakt det skal være 

mellom Sametinget og regjeringen om statsbudsjettet. Avslutningsvis har det vært 
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Side 2 

konsultert om hvem som skal være konsultasjonspart for fylkeskommuner og 

kommuner, og om Finnmarkseiendommen er omfattet av konsultasjonsplikten. 

 

Lovforslaget og partenes synspunkter 

Partene er enige om at det fremmes forslag om at konsultasjonsordningen lovfestes i et 

eget kapittel om konsultasjoner i sameloven. De sentrale elementene i 

konsultasjonsplikten reguleres i lovbestemmelsene. Konsultasjonsplikten for kommuner 

og fylkeskommuner forankres i loven. For statlig nivå er det foreslått en hjemmel til å gi 

nærmere bestemmelser i forskrift. I tillegg er det lagt opp til at departementet skal 

utarbeide en veileder for kommuner og fylkeskommuner som skisserer fleksible 

løsninger, som også baserer seg på eksisterende ordninger for medvirkning. 

Departementet vil samarbeide med KS og konsultere med Sametinget og NRL om 

veilederen. Lovforslaget presiserer at Sametinget ikke har konsultasjonsrett etter 

reglene i sameloven i saker hvor Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og 

bygningsloven, inkludert i saker etter energi- og vassdragslovgivningen. Her legges det 

til grunn at innsigelsesordningen som helhet ivaretar de samme hensynene som 

konsultasjonsordningen. Konsultasjonsreglene i sameloven avgrenses også mot saker 

om statsbudsjettet, med de presiseringene som er gjort i proposisjonen. Videre er 

partene enige om at det i proposisjonen framkommer at departementet vil vurdere 

forslaget til eventuell lovregulering av den materielle grensen for inngrep i samisk kultur, 

som ligger i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, i den videre 

oppfølgingen av samerettsutvalgets forslag. 

 

Konklusjonspunkter 

 Statsråden og sametingspresidenten konstaterer at partene har oppnådd 

enighet om forslaget til lovfesting av konsultasjonsreglene i et eget kapittel i 

sameloven, etter noen tekstlige justeringer i utkastet til proposisjon i etterkant 

av konsultasjonsmøtet 3. april 2018.  

 KMD sender utkastet til proposisjon til Sametinget for behandling i plenum i juni.  

 Forutsatt at plenum slutter seg til forslaget, fremmer regjeringen proposisjonen til 

Stortinget. 

 

 


