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MELDING OM POLITISK VEDTAK. NOU 2007:13 DEN NYE SAMERETTEN -
HØRING.

Kommunestyret behandlet  i møte  11.02.2009 sak 2/09. Følgende vedtak ble fattet:

Beiarn kommune slutter seg til hovedtrekkene i Samerettsutvalgets flertallsinnstilling.

Utvalget har gjort et grundig og godt arbeid. Flertallsinnstillinga sin modell for eierskap og
forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms hensyntar de samiske interessene på en
forsvarlig og meget god måte. Samtidig etableres ei eiendoms- og forvaltningsordning som
gir lokale og regionale folkevalgte organer og Sametinget økt innflytelse. Dette betyr mer
folkevalgt styring og er ei desentralisering av myndighet Beiarn kommune legger stor vekt på.

Beiarn kommune slutter seg til følgende forslag fra utvalget:

Eierorgan:
Eiendomsretten til gjenværende statsgrunn i Nordland og Troms overføres fra Statskog SF til
et nytt eierorgan, Hålogalandsallmenningen.

Dette vil være en trygg og god måte å sikre et framtidig offentlig eierskap til de store og
verdifulle utmarksressursene i Nordland og Troms.
Videre legger vi stor vekt på prinsippet om at grunneierinntektene skal tilbakeføres til de
lokalsamfunn der inntektene er generert.

Forvaltning:
Slik Beiarn kommune ser det, er spørsmålet om hvem som skal forvalte utmarksressursene det
viktigste og mest sentrale punktet i innstillinga.

Flertallets forslag om å opprette  interkommunale  utmarksstyrer i Nordland og Troms må
ligge fast.

Vi vil understreke viktigheten av at de regionale utmarksstyrene skal oppnevnes av
kommunestyrene i den enkelte region. Det vil gi styrene legitimitet og sikre deres
lokaldemokratiske forankring. Forslaget om seks regioner i Nordland og Troms synes
fornuftig. En vil da kunne få ei rasjonell og helhetlig forvaltning samtidig som hensynet til
nærhet ivaretas.
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Videre må det være slik at utmarksstyrene får reell beslutningsmyndighet og lovbestemte
inntekter.

Beiarn kommune er opptatt av å sikre allmennhetens interesser. Vi støtter derfor forslaget om
å videreføre og lovfeste gjeldende regelverk for regulering av jakt, fiske og fangst.

For å sikre tilgang på kunnskap og kompetanse i den nye forvaltningen vil det være viktig å
tilby tilsatte i Statskog SF arbeid i de nye systemene.

Beiarn kommunes tilslutning til flertallsinnstillinga er gjort med følgende forbehold:

- De bruksberettigede bør ikke ha flertall i utmarksstyrene

- Forslaget til ny § 17 - 3 i Plan- og bygningsloven tas ut.

- Forslaget til § 25 i Plan- og bygningsloven tas ut.

I forkant av overføringen av statens grunn til Hålogalandsallmenningen bør det skje ei
arealarrondering. Arealer som ikke er å anse som utmarksarealer overføres
kommunene vederlagsfritt.

Enst. vedtatt.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune
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