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NOU 2007:13 - DEN NYE SAMERETTEN - HØRINGSUTTALELSE

Finnmark fylkesting har på sin samling 25. - 26. mars 2009 vedtatt følgende
høringsuttalelse:

Finnmark fylkesting har tidligere understreket at nasjonale og internasjonale rettsregler og
konvensjoner skal sikre urfolks rettigheter, samtidig som man tar hensyn til den øvrige
befolkningens rettigheter.

I forbindelse med etableringen av Finnmarkseiendommen, vedtok Finnmark fylkesting at et
grunnleggende syn på befolkningens interesser og rettigheter ikke skal skilles på etnisk
grunnlag.

• Finnmark fylkesting ser det som nødvendig at det skjer en samordning av lover.
Samiske interesser reguleres nå i to lover da beregnet på forskjellige geografiske
områder: Finnmarksloven og Hålogalandsloven. Finnmarkslovens kapittel 5 som
omhandler kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter, bør samordnes
med Hålogalandsloven i 8n felles lov da problemstillingene er stort sett lik. Vi bør ha
en felles og lik nasjonal lov for dette.

• Bestemmelsene om arealplanlegging bør i størst mulig grad samles i plan- og
bygningsloven som er ment å skulle være den sentrale arealdisponeringslov.

• NOU 2007:13  kommer også med forslag  på nye  lover som i stor grad vil berøre
Finnmark.  Fylkestinget vil særlig peke på forslaget til ny konsultasjonslov. Dette
lovforslaget vil medføre et betydelig økt byråkrati og forlenget saksbehandlingstid når
dette også skal ned på  fylkes- og  kommunenivå i en stor del av arealplansakene.
Forslaget går ut over hva Norge er forpliktet til gjennom internasjonale avtaler.
Fylkestinget vil gå i mot at konsultasjonsordningen blir lovpålagt på regionalt og
lokalt nivå. Forpliktelsene for konsultasjoner på nasjonalt nivå er uomtvistelig. Dog
bør det stilles krav om at disse konsultasjonene skjer i full offentlighet .  Departementet
må vurdere om dette kan gjennomføres innenfor eksisterende lovgivning ,  slik at ny
konsultasjonslov blir unødvendig.

• Finnmark fylkesting støtter endring av reindriftsloven hvor hovedmålet er å gi
selvstendig bruksrett i utmark på linje med andre bruksrettigheter i utmark. Finnmark
fylkesting vil imidlertid presisere at loven ikke må endres slik at reindriften sikres
større vern enn øvre utmarksbrukere. Reindriftsloven bør for øvrig ikke endres, blant
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annet når det gjelder opphevelse av fredningsbestemmelse, elgjakta i de samiske
beiteområdene som eies og forvaltes av Finnmarkseiendommen, eller utvidelse av
retten til hytte-/gammebygging og motorisert ferdsel i utmark. I den videre behandling
av saken bør miljøverndepartementet avgi en uttalelse, dette med tanke på vurdering
av miljøspørsmål.

• Finnmark Fylkesting uttrykker en sterk beklagelse at ingen fra Finnmark har fått delta
i dette utvalget med Samerettsutredningen II.

• Fylkestinget registrerer at fylkeskommunen er kommet sent inn i saksbehandlingen og
debatten knyttet til utredningen om Den nye sameretten. Fylkestinget vil imidlertid
påpeke at fylkeskommunen har vært lite involvert i prosesser omkring endringer av
reindriftsloven av 2007, samt andre sentrale prosesser knyttet til rettighetsdebatten.
Finnmark står også overfor den situasjonen at rettighetsproblematikken får økt fokus
ved at Finnmarkskomisjonen nylig har startet sitt arbeid.

I denne situasjonen vil det  være  naturlig at Fylkeskommunen har et forvaltnings-
og veiledningsansvar samt et ansvar for å ivareta allmennhetens interesser. Finnmark
fylkeskommunes kompetanse og ressurser på dette feltet må styrkes. Fylkestinget ber
fylkesrådmannen fremme en egen sak på hvordan dette kan gjøres.
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