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Den nye sameretten  (NOU 2007:13 ) -  Høringsuttalelse

Det vises til departementets høringsbrev. Saken ble behandlet av Kommunestyret i Evenes i møte
31.03.2009, og Kommunestyret fattet vedtak om slik uttalelse:

Evenes kommune er av den oppfatning at den foreslåtte modellen til forvaltning av den
gjenværende statsgrunn er god og forener Norges folkerettslige forpliktelser samtidig som den
foreslåtte modell forventes å føre til økt lokal og regional medbestemmelse og vil i hovedsak
støtte flertallsinnstillingen.

Evenes kommune har imidlertid noen kommentarer til enkelte av de forslag som fremkommer i
utvalgets innstilling.

Utmarksstyrene
For den del av statens grunn som ligger i Evenes kommune finnes det en del naturgitte og
bruksmessige forhold som vi mener bør få betydning for sammensetningen av utmarksstyrene.
For det første har Evenes en stor samisk befolkning, men svært få av disse er reindriftsaurer.
Dette forhindrer imidlertid ikke en utstrakt tradisjonell bruk av de gjeldende områdene. Evenes
kommune har derfor det syn at en i representasjonskravet når det gjelder hvilke grupper i større
grad tar hensyn til generelle samiske interesser. For det andre finner Evenes kommune ikke det
naturlig at landbruks- og reindriftsinteresser skal danne flertall i utmarksstyrene. Statsgrunnen i
området består stort sett av høyfjellsområder og vi finner det derfor unaturlig at disse to
primærnæringene skal ha så stor innflytelse på disse områdene. Evenes kommune ønsker derfor
at lovforslagets § 23 omformuleres slik at de fritt valgte representantene danner flertallet i
utmarksstyrene.

En må finne gode og smidige ordninger for oppnevningsordninger for medlemmene i
utmarksstyrene. Dersom en ikke finner gode systemer for samordning mellom de
enkeltkommuner som skal oppnevne medlemmer til utmarksstyrene kan oppnevningen bli en
svært tidkrevende og vanskelig situasjon. Eksempelvis kan den kommunen som sist konstituerer
seg ende i en tvangssituasjon i forhold til hvilken tilhørighet og kjønn medlemmet denne
kommunen skal oppnevne.
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Regionsoppdelingen
Det er Evenes kommunes syn at når det gjelder den fremtidige regionsoppdelingen av Statens
grunn bør følge kommunegrensene på en slik måte at enkeltkommuner unngår deltagelse i to
utmarksregioner. Særskilt gjelder dette Tysfjord kommune.

Lov om saksbehandling og konsultasjoner
Evenes kommune støtter Utmarkskommunenes Sammenslutnings (USS) syn på forslag til ny §
17-3 i plan- og bygningsloven:

" Del er USS syn al delte lovforslaget går altfor langt i å gi generelle samiske interesser
fbrrang fremfor andre viktige samfunnsinteresser, enten de måtte være av nasjonal, regional
eller lokal karakter. USS,firner det også åpenbart at lovforslaget går vesentlig lenger enn det
Norges folkerettslige forpliktelser tilsier. USS,finner det uproblematisk at det i
planretningslinjer til plan- og bygningsloven gis anvisning på det spesielle beskyttelsesbehov
grunnlaget for sceniske kultur- og bruksutovelse har, og at dette må vektlegges i all
arealplanlegging i tradisjonelle samiske områder. "

Evenes kommune vii særlig understreke viktigheten av det følgende i uttalelsen fra USS:
"Utvalgets, forslag går imidlertid vesentlig lenger ved at Sametinget gis ensidig rett til å
diktere "hvordan virkningen (...) skal bedømmes ", og at Sametinget er gitt en eksklusiv rett til
å utarbeide slike retningslinjer. "

Dette til orientering.

Med hilsen

Steinar Sørense
Rådmann


