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Høringsuttale til den nye sameretten, NOU 2007:13

Følgende vedtak i saken er fattet:
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

11.02.2009 Kommunestyret

Møtebehandling:
Forslag fra kommunestyret: " Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13
Høringsuttalelse fra Hattfjelldal kommunestyre.

Kommunestyrets forslag på uttale er innstilling enstemmig vedtatt.

KS-006109 Vedtak:
Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13
Høringsuttalelse fra Hattfjelldal kommunestyre.

Befolkninga i Hattfjelldal har alltid vert opptatt av at Statens arealer i regionen skal være til nytte
for regionens
I ST. prp. Nr. 34, 1899 - 1900 som var grunnlaget for at Staten kjøpte arealene på Helgeland er
det spesielt fremhevet at dette er viktige arealer for samfunnet og spesielt regionen, her er det
spesielt fremhevet skogressursene, vi siterer fra ovennevnte prp :

Dette bør erhverves, dels for at udfri befolkningen i Hattfjelldalen fra de uheldige
forhold, hvorunder den nu befinder sig, dels for at sikre det offentlige  disse  store,
verdifulde fremtidsskoge, der vil være af den  største  betydning ikke blot for herredets,
men for hele Nordlands forsyning med træ virke.

Allerede her fremgår det at befolkningen var opptatt av  at arealene  som da var private ble
forvaltet til gagn for lokalsamfunnet.

Hattfjelldal kommunestyre har også enstemmig i K-sak 84/92 enstemmig prinsippielt gått inn for
at fjelloven ble innført i Nordland, Troms og Finnmark, vedtaket slår fast at en prisippielt vil i
størst mulig grad ha lokalt selvstyre og forvaltningsrett på Statens grunn.
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I Samerettsutvalgets innstilling er det flere modeller som ulike grupperinger står bak, slik
Hattfjelldal kommunestyre ser det er der bare ett forslag som legger opp til lokal forvaltning slik
kommunestyret tidligere har krevd, det er flertallsforslaget med betegnelsen
Hålogalandsalmenningen. Hattfjelldal kommunestyre er opptatt av at arealene skal være
offentlig eid og ha lokal forvaltning. Som eksempel er Statskog grunneier av Statsalmenningene
i Sør-Norge men de forvaltes lokalt av fjellstyrer og det har fungert godt i svært lang tid.

Med bakgrunn i ovennevnte støtter Hattfjelldal kommunestyret Samerettsutvalgets
flertallsforslag om lokal forvaltning gjennom interkommunale utmarksstyrer i Nordland og
Troms. Hattfjelldal kommunestyre slutter seg til Utmarkskommunenes sammenslutning, USS sin
høringsutale men har følgende endringer / tillegg:

1. Utmarksstyrene skal ha en sammensetning med flertall av folkevalgte, fordelinga av de
folkevalgte representantene i utmarksstyrene skal gjenspeile størrelsen på arealene i
den enkelte region for å sikre at kommuner med store arealer eid av
Hålogalandsalmenningen er representert i utmarksstyret.

2. Det skal opprettes minst 8 regioner med egne utmarksstyrer i Nordland og Troms.

3. Forslaget på nye § i pbl, (17-3 og 25) tas ut.

4. Forslaget på at rettigheter til å ta ut skog vederlagsfritt for bruksberettige til eget bruk tas
ut.

5. Det skal lovfestes rett til kjøp av tilleggsjord til landbruket.

6. Skogressursene i Hålogalandsalmenningen skal lovfestes å prioriteres lokal industri i
regionene, slik prioritering må skje innenfor en hver tid gjeldende lovverk.

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

8. Med ovennevnte endring støtter Hattfjelldal kommunestyre flertallsinnstillinga til
Samerettsutvalgets innstilling.

Rett utskrift bekreftes,
Hattfjelldal kommune 12.02.09

Mona Vik Larsen
formannskapssekretær

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Eventuell klage sendes
Hattfjelldal kommune.
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