
Justis- og politidepartementet
Postboks 8005 Dep,

0030 OSLO

(Referanse må oppgis)

Vår referanse: 08/00549-13
Arkivkode: X00 &00
Saksbehandler : Steinar Nordheim

Storelv
Deres referanse:

Dato:

NOU 2007:13  Den nye sameretten -  Høringsuttalelse KS  Finn~

Høringssaken er behandlet av styret i KS Finnmark 15.april 2009.

1. KS Finnmark vil gi sin prinsipielle støtte til at lokaldemokratiet 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. KS Finnmark mener at den fremlagte NOU er et godt grunnlag for videre arbeid, men at
dette er et uferdig produkt som stiller strenge krav til arbeidsform- og prosessen
fremover:

KS forventer at de foreslåtte endringer 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.

KS 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. KS styret minner om at
Finnmarksloven er nylig vedtatt, med formål om å forvalte grunn og naturressurser til
beste for innbyggere i fylket. Dette etter grundige demokratiske prosesser hvor
befolkningen ble inkludert, derfor mener KS at det er feil å forslå slike lovendringer
som får innvirkning for Finnmark nå.

3. KS Finnmark 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.

4. KS Finnmark 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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