
Vår ref. Arkivkode

08/755-7/EE 033 &13

MELDING OM POLITISK VEDTAK

Deres ref.

SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING -  HØRINGSUTTALELSE

Kommunestyret behandlet i møte 12.02.2009 sak 8/09.

Dato

16.02.2009

Formannskapets innstilling:
Hamarøy kommune tilslutter seg i hovedtrekk uttalelsen fira USS, og gir uttalelse som følger
saksfremlegget som eget vedlegg til Samerettsutvalgets innstilling.

Behandling:

Tilleggsforslag fra Tor Valle:
Tillegg til pkt. 3:

Lokale avdelinger av Norges Jæger og fiskeforbund, Norges Turistforening og
Naturvernforbundet bør høres obligatorisk der deres interesser i bruken av utmarksinteressene
er gjenstand for behandling i utmarksstyrene.
(eks. kultiveringsarbeid ørret, merkede løyper, hytter og lignende.)

Votering over Tor Valles forslag:

Vedtatt mot en  stemme.

Følgende vedtak ble fattet:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Saksutredning:

Bakgrunn

12001 ble Samerettsutvalget gjenoppnevnt for å utrede rettigheter til, og disponeringen og
bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder utenom Finnmark fylke.

Utvalget ble bedt om å redegjøre for historiske forhold og for gjeldende rett når det gjelder
bruken av land og vann i disse områdene. En skulle også vurdere behovet for endringer i
rettstilstanden. På bakgrunn av dette er det nå foreslått nye lover om:

• Kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og naturressurser i tradisjonelle
samiske områder fra og med Troms og sørover
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• Ny forvaltningsordning for statsgrunn i Nordland og Troms
• Saksbehandling og konsultasjoner ved tilatk som kan få virkning for naturgrunnlaget i

de tradisjonelle samiske områder i Norge

Utvalget har videre foreslått endringer i en rekke andre lover - bl.a. fjellova, reindriftsloven,
naturvernloven, plan og bygningsloven og bergverksloven.

Utvalgets lovforslag  er inntatt  i NOU 2007:13 Den nye  sameretten.

En summarisk og kortfattet oversikt over innholdet i forslaget foreligger som helhet i det
vedlagte dokumentet  NOU 2007:13  Den nye sameretten - Oversikt over hovedtrekkene i
utredningen  fra Sarnerettsutvalget.  Vedlagt.

Hamarøy kommune og USS

Hamarøy kommune er medlem i Utmarkskommunenes sammenslutning  (USS). USS har gjort
en grundig behandling av Samerettsutvalgets innstilling ,  og landsmøtet har avgitt egen
enstemmig høringsuttalelse i saken  ( 16. april 2008 ).  Den enstemmige resolusjonen oppfordrer
Regje ringen til å:...

"Følge opp Smner°ettsutvalgetsflertallsinnstilling om etablering av
interkommunale utmarksstyrer i Nordland og Troms med reell
beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter. Dagens ordning i Sør-Norge
videreføres i tråd med flertallets forslag ".

Med dette utgangspunktet og etter innspill fra medlemskommunene på høringsseminar 20.
mars og 20. oktober 2008, har  Landsstyret i USS  vedtatt en egen uttalelse. Dette følger i sin
helhet som vedlegg.

USS ser ut til å vektlegge de sider ved innstillingen som er vesentlige for typisk
utmarkskommuner - slik som Hamarøy for eksempel. Dette gjelder bl.a. å få lokal - og
regional folkevalgt styring med forvaltningen - der man slik ordningen er nå f.eks har dette
lagt til et statlig foretak (Statsskog). Med små justeringer anbefales derfor USS landsmøte-
uttalelse som gjeldende også for Hamarøy kommune.

Vedlegg som følger saken:
Kortversjon/ sammendrag av NOU
USS' uttalelse

Utrykte vedlegg:
NOU 2007:13 - Den nye sameretten (Hele dokumentet ligger på fig link ........)

Rett utskrift.
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Utskrift sendt:
Justisdepartementet
Nordland Fylkeskommune, Postmottak, Fylkeshuset, 8048 Bodø
Regionrådet



Hamarøy kommunes uttalelse til utvalgets innstilling:

Hamarøy kommune gir i hovedtrekk sin tilslutning til landsmøtet i Utmarkskommunenes
sammenslutnings (USS) enstemmige uttalelse. Men Hamarøy kommune velger å uttalelse seg
om de forhold som berører arealer i Hamarøy.

  Hamarøy kommune  oppfordrer  Regjeringen  til å, følge  opp Samerettsutvalgets
flertallsinnstilling om  etablering av interkommunale utmarksstyrer i Nordland og
Troms  med reell beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter.

  Hamarøy kommune støtter Utvalgsflertallets forslag om lokal orvaltnin 'enrom
interkommunale utmarkss rer i Nordland o Troms. Flertallets forslag om
interkommunale utmarksstyrer med reell beslutnin sin ndi het og lovbestemte
inntekter, imøtekommer lokalbefolkningens og kommunenes krav om lokal deltakelse i
forvaltning av utmarksressursene i landsdelen. Flertallets forslag til
forvaltningsmodell for Nordland og Troms vil innebære at vi får en likeartet
forvaltningsmodell i Nordland og Troms og i Sør-Norge.

  Hamarøy kommune er spesielt opptatt av allmennhetens interesser o retten til 'akt o
zske. Etter Hamarøy kommunes syn ivaretar flertallets forslag til forvaltningsmodell

disse interessene på en god måte, ved at allmennhetens interesse og retten til jakt og
fiske foreslås lovfestet, noe som vil sikre at dagens gode ordninger på disse områdene
vil bli videreført.

Lokale avdelinger av Norges Jæger og fiskeforbund, Norges Turistforneing og
Naturvernfor undet bør høres obligatorisk der deres interesser i bruken av utmarks-
interessene er gjenstand for behandling i utmarksstyrene.
(eks. kultiveringsarbeid ørret, merkede løyper, hytter og lignende.)

 Hamarøy kommune støtter også flertallsforslaget om at statens runn i Nordland o
Troms over øres til et n tt eieror an Hålo alandsallmennin en. Statskog har i
innstillingen avvist en modell hvor utmarksstyrene oppnevnes av primærkommunene.
Hamarøy kommune kan ikke akseptere Statskogs alternative modell - (kalt revidert
Statskog), hvor utmarksstyrene skal oppnevnes av reindriften ogfylkeskommunene.
Hamarøy kommune kan heller ikke støtte en modell hvor utmarksstyrene skal være
underlagt Statskog - og i realiteten kun ha krav på utgiftsdekning.



Side 2 av 2

  Hamarøy kommunes tilslutning til flertallsforslaget er gjort med følgende forbehold:

o De bruksberettigede bør ikke ha krav på å ha flertall i utmarksstyrene

o Forslag til ny §17-3 i plan og bygningsloven tas ut

o Forslag til ,¢25 i plan og bygningsloven tas ut

o I forkant av overføringen av statens grunn til Hålogalandsalbnenningen bør det
skje en arealarrondering, hvor arealer som ikke er å anse som utmarksarealer
overføres kommunene. Slik overføring må skje vederlagsfritt.


