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MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 05.02.2009 sak 10/09. Følgende vedtak ble fattet:

Samerettsutvalgets innstilling , NOU 2007:13
Høringsuttalelse fra Hemnes Kommunestyre

Hemnes Kommune støtter Utvalgsflertallets forslag om lokal forvaltnin r 'ennorninterkommunale
utmarksst rer i Nordland o Troms. Flertallets forslag om interkommunale utmarksstyrer med reell
beslutningsmyndighet 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.
Statskog har i innstillingen avvist en modell hvor utmarksstyrene oppnevnes av primærkommunene.
Som kommunene kan ikke vi akseptere Statskogs alternative modell - (kalt revidert Statskog), hvor
utmarksstyrene skal oppnevnes av reindriften og fylkeskommunene. Vi kan heller ikke støtte en
modell hvor utmarksstyrene skal være underlagt Statskog - og i realiteten kun ha krav på
utgiftsdekning
Hemnes Kommune er opptatt av at kommunen får reel innflytelse i utmarksstyrene og vil derfor
foreslå at det blir minst 2 utmarksstyrer for Helgeland
Hemnes Kommune er spesielt opptatt av allmennhetens interessero retten til ' akt o fiske. Etter
Kommunens 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.
Hemnes Kommune beklager at Statskog ikke vil gi fra seg reel innflytelse og resurser og vil derfor
også støtte flertallsforslaget om at statens runn i Nordland o Troms overføres til et n tt eieror an
Hålo alandsallmennin en.

Hemnes kommune støter USS forslag til endringer i forslaget::

• De bruksberettigede skal ikke ha krav på å ha flertall i utmarksstyrene

• Forslag til ny § 17-3 i plan- og bygningsloven tas ut
• Forslag til § 25 i plan- og bygningsloven tas ut
• I forkant av overføringen av statens grunn til Hålogalandsallmenningen bør det skje en

arealarrondering, hvor arealer som ikke er å anse som utmarksarealer overføres kommunene. Slik

overføring må skje vederlagsfritt.
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