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Formannska ets vedtak med 4 mot 1 stemme:

\J\

1. Kautokeino kommune gir sin prinsipielle støtte til at lokaldemokratiet i regi av kommunene
skal spille en mer sentral rolle i forvaltning av utmark, og vil støtte utvalgets flertallsforslag
om å overføre statsgrunn i Nordland og Troms til regionalt eierskap ved
Hålogalandseiendommen.

2. Kautokeino kommune mener at den fremlagte NOU er et godt grunnlag for videre arbeid,
men at dette er en uferdig produkt som stiller strenge krav til arbeidsform- og prosessen
fremover:

Kautokeino kommune forventer at de foreslåtte endringene som foreslås i
Reindriftsloven og i lov om konsultasjoner blir gjenstand for ytterligere utredning og
konsekvensvurdering der kommunene i Finnmark blir dratt inn i prosessen.

Kautokeino kommune mener det er misvisende og direkte feil å legge frem en NOU
der endringen i utgangspunkt ikke skal omhandle Finnmark fylke, mens den i
realiteten også viser endringer som kan få store konsekvenser for Finnmark.
Formannskapet i Kautokeino kommuner minner om at Finnmarksloven er nylig
vedtatt, med formål om å forvalte grunn og naturressurser til beste for innbyggere i
fylket. Dette er grundige demokratiske prosesser hvor befolkningen ble inkludert,
derfor mener Kautokeino kommune at det er feil å foreslå slike lovendringer som får
innvirkning for Finnmark nå.

3. Kautokeino kommune mener det er viktig at de foreslåtte konsultasjonsprosesser tilpasses til
et nivå som er hensiktsmessig, og effektivt for en kommunal saksbehandling. Dette kan en
best oppnå gjennom å videreutvikle konsultasjonsprosessene på et overordnet nivå.

Kautokeino kommune ser det som naturlig at KS blir dratt inn i de kommende prosesser, slik at
kommunesektoren på best mulig måte kan ta det ansvar som ligger til lokal forvaltning og en
fremtidsrettet forvaltning.
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Høring  -  NOU 2007:13 Den nye sameretten.

Utskrift sendes: Justis- og politidepartementet

Vedlegg:  

— Høringsnotat NOU 2007:13 Den nye sameretten (kortversjon)

Saksfremle

SAMLET SAKSFREMSTILLING

Saken skal behandles av formannskapet som høringsinstans.

Samerettsutvalget la i desember 2007 fram sin utredning "Den nye sameretten" (NOU 2007:13).
Utredningen hadde opprinnelig høringsfrist 15. februar 2009. Denne er utsatt til 15. april 2009.
Men ordføreren har fått forlenget høringsfristen for Kautokeino kommune til 29. april 2009.

Samerettsutvalget IF s mandat har vært å :

  Gi en historisk redegjørelse for sedvaner og rettsoppfatninger fra Hedmark til og med
Troms

'7 Fremstille rettsutviklingen og rettstilstanden i dag

N( Identifisere områder i samsvar med ILO 169 art 14 nr 2

  Utrede lokal forvaltning av grunn og naturressurser, herunder om fjellova skal legges til
grunn

  Vurdere reindriftens rettigheter

  Utrede behovet for lovendringer som kan trygge samisk bruk av grunn og naturressurser

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

Videre har mandatet vært å komme med forslag til hvordan man skal trygge den samiske
befolknings muligheter til å utnytte naturressursene i sine bruksområder, samtidig som man
anerkjenner den ikke-samiske befolknings interesser.

Kortversjonen av sammendraget som er vedlagt denne saken gir en oversikt over hovedpunktene
i utredningen. Disse kan sammenfattes i stikkordsform som følger:
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Opprettelse av Hålogalandsalmenning.

Endringer av fjellova for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.

Endringer av Statskogs vedtekter for annen statsgrunn i Sør-Norge.

Endringer i reindriftsloven.

Saksbehandlings- og konsultasjonsloven, herunder bestemmelser om arealplanlegging,
områdevern, samt endringer i bergverksloven.

De to siste strekpunktene vil gjelde også for Finnmark og disse vil da følgelig være aktuelle også
for Kautokeino kommune. Utvalget har i tillegg til strekpunktene ovenfor også gitt en bred
redegjørelse for statens folkerettslige forpliktelser overfor sjøsamisk kyst- og fjordfiske.

Endringene i reindriftsloven gjelder:

- Forholdet til folkeretten
Reindriftens rettsgrunnlag

- Ekspropriasjonshjemmelen klargjøres men tanke på å reinbeiteareal
- Reindriftsamers rettigheter til utmark presiseres
- Hjemmel for å frede områder mot reinbeite oppheves
- Bestemmelser for elgjakt for reindriftsutøvere (innenbygdboere både i hjemkommune og

hvor de ellers driver reindrift)
- Presisere forholdet mellom reindriftsretten, grunneierretten og andre rettigheter i

reinbeiteområdene.
Myke opp retningslinjene for reineierens erstatningsansvar.

Vurdering:  

Kortversjonen av sammendraget som er vedlagt denne saken gir en oversikt over hovedpunktene
i utredningen. Disse kan sammenfattes i stikkordsform som følger:

- Opprettelse av Hålogalandsalmenning.

- Endringer av f"jellova for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.

- Endringer av Statskogs vedtekter for annen statsgrunn i Sør-Norge.

- Endringer i reindriftsloven.

- Saksbehandlings- og konsultasjonsloven, herunder bestemmelser om arealplanlegging,
områdevern, samt endringer i bergverksloven.

De to siste strekpunktene vil gjelde også for Finnmark og disse vil da følgelig være aktuelle også
for Kautokeino kommune. Utvalget har i tillegg til strekpunktene ovenfor også gitt en bred
redegjørelse for statens folkerettslige forpliktelser overfor sjøsamisk kyst- og fjordfiske.

Endringene i reindriftsloven gjelder:

- Forholdet til folkeretten
- Reindriftens rettsgrunnlag
- Ekspropriasjonshjemmelen klargjøres men tanke på å reinbeiteareal
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- Reindriftsamers rettigheter til utmark presiseres
Hjemmel for å frede områder mot reinbeite oppheves

- Bestemmelser for elgjakt for reindriftsutøvere (innenbygdsboere både i hjemkommune og
hvor de ellers driver reindrift)
Presisere forholdet mellom reindriftsretten, grunneierretten og andre rettigheter i
reinbeiteområdene.

- Myke opp retningslinjene for reineierens erstatningsansvar.

Reindrift er en viktig næring i Kautokeino kommune. En styrking og presisering av rettigheter
anses som positivt.

Det anses positivt at det opprettes en egen lov som skal sikre og gi klarere regler for
konsultasjonsplikten.

Forsla til vedtak:

Kautokeino kommune støtter Samerettsutvalgets flertallsinnstillinger.
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Saksprotokoll i Formannskapet  -  29.04.2009

Formannska ets behandlin

Anders S. Buljo (JSL) fremmet forslag til vedtak.
Forslag til vedtak falt mot 1 stemme.

Felles forsla fra Jan Ole Bul'o Hans Isak Olsen o Klemet Erland Hætta:

1. Kautokeino kommune gir sin prinsipielle støtte til at lokaldemokratiet i regi av kommunene
skal spille en mer sentral rolle i forvaltning av utmark, og vil støtte utvalgets flertallsforslag
om å overføre statsgrunn i Nordland og Troms til regionalt eierskap ved
Hålogalandseiendommen.

2. Kautokeino kommune mener at den fremlagte NOU er et godt grunnlag for videre arbeid,
men at dette er en uferdig produkt som stiller strenge krav til arbeidsform- og prosessen
fremover:

-

Kautokeino kommune forventer at de foreslåtte endringene som foreslås i
Reindriftsloven og i loy om konsultasjoner blir gjenstand for ytterligere utredning og
konsekvensvurdering der kommunene i Finnmark blir dratt inn i prosessen.

-

Kautokeino kommune mener det er misvisende og direkte feil å legge frem en NOU
der endringen i utgangspunkt ikke skal omhandle Finnmark fylke, mens den i
realiteten også viser endringer som kan få store konsekvenser for Finnmark.
Formannskapet i Kautokeino kommuner minner om at Finnmarksloven er nylig
vedtatt, med formål om å forvalte grunn og naturressurser til beste for innbyggere i
fylket. Dette er grundige demokratiske prosesser hvor befolkningen ble inkludert,
derfor mener Kautokeino kommune at det er feil å foreslå slike lovendringer som får
innvirkning for Finnmark nå.

3. Kautokeino kommune mener det er viktig at de foreslåtte konsultasjonsprosesser tilpasses til
et nivå som er hensiktsmessig, og effektivt for en kommunal saksbehandling. Dette kan en
best oppnå gjennom å videreutvikle konsultasjonsprosessene på et overordnet nivå.

Kautokeino kommune ser det som naturlig at KS blir dratt inn i de kommende prosesser, slik at
kommunesektoren på best mulig måte kan ta det ansvar som ligger til lokal forvaltning og en
fremtidsrettet forvaltning.

Felles forslag fra Jan Ole Buljo, Hans Isak Olsen og Klemet Erland Hætta ble vedtatt med 4 mot
1 stemme.
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Formannska ets vedtak med 4 mot 1 stemme:

1. Kautokeino kommune gir sin prinsipielle støtte til at lokaldemokratiet i regi av kommunene
skal spille en mer sentral rolle i forvaltning av utmark, og vil støtte utvalgets flertallsforslag
om å overføre statsgrunn i Nordland og Troms til regionalt eierskap ved
Hålogalandseiendommen.

2. Kautokeino kommune mener at den fremlagte NOU er et godt grunnlag for videre arbeid,
men at dette er en uferdig produkt som stiller strenge krav til arbeidsform- og prosessen
fremover:

-

Kautokeino kommune forventer at de foreslåtte endringene som foreslås i
Reindriftsloven og i lov om konsultasjoner blir gjenstand for ytterligere utredning og
konsekvensvurdering der kommunene i Finnmark blir dratt inn i prosessen.

-

Kautokeino kommune mener det er misvisende og direkte feil å legge frem en NOU
der endringen i utgangspunkt ikke skal omhandle Finnmark fylke, mens den i
realiteten også viser endringer som kan få store konsekvenser for Finnmark.
Formannskapet i Kautokeino kommuner minner om at Finnmarksloven er nylig
vedtatt, med formål om å forvalte grunn og naturressurser til beste for innbyggere i
fylket. Dette er grundige demokratiske prosesser hvor befolkningen ble inkludert,
derfor mener Kautokeino kommune at det er feil å foreslå slike lovendringer som får
innvirkning for Finnmark nå.

3. Kautokeino kommune mener det er viktig at de foreslåtte konsultasjonsprosesser tilpasses til
et nivå som er hensiktsmessig, og effektivt for en kommunal saksbehandling. Dette kan en
best oppnå gjennom å videreutvikle konsultasjonsprosessene på et overordnet nivå.

Kautokeino kommune ser det som naturlig at KS blir dratt inn i de kommende prosesser, slik at
kommunesektoren på best mulig måte kan ta det ansvar som ligger til lokal forvaltning og en
fremtidsrettet forvaltning.
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