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NOU 2007:13  Den nye sameretten -  Høringsuttalelse KS Troms

Høringssaken er behandlet av KS fylkesstyre i `T'roms. Behandlingen av saken bygger på
høringskonferanse, innspill fra kommuner og dialog med Troms Fylkeskommune:

KS mener at utvalget gjennom flertallsforslaget har klart å balansere de mange ulike
interesseavveininger og hensyn som en moderne forvaltning og prinsipper som en
lokaldemokratisk forankring må basere seg på.

KS ser videre nødvendigheten av at en ikke splitter opp flertallsforslaget, da dette er basert på
konsensus hos de mange ulike interessegrupperinger. Dette ville også gjelde endringsforslag
som ikke er forankret i utvalgets grundige arbeid over 6 år. En fragmentering av det samlede
flertallsforslag vil lett føre til omkamper og stoppe den prosess en nå er inne i.

KS mener utvalget på en god måte har synliggjort og fanget opp nødvendigheten av et
velfungerende lokalsamfunn, der ulike brukegrupper sammen må komme frem til de beste
løsninger:

I KS vil støtte utvalgets flertallsforslag om å overføre statsgrunn i Nordland og Troms
til regionalt eierskap ved 1-lålogalandseiendommen.

II KS gir sin støtte til de justeringer som foreslås i Fjelloven og at denne videreføres for
statsallmenningene i sør Norge.

III KS støtter opprettelse av interkommunale utmarksstyrer valgt av kommunestyrene.

IV KS mener det er ikke er nødvendig at de bruksberettigede har flertall i styrene men
mener at det er riktig at kommunene dras nærmere inn i arbeidet med å finne
de riktige avgrensingene..



V KS mener at forslag til ny §25 i "Konsultasjonsloven" om Sametingets rett til å delta
i offentlig oppnevnte råd, utvalg og nemnder bør begrenses til å omhandle spørsmål
som gjelder bruk, utnyttelse og disponering av grunn og ressurser i de tradisjonelle
samiske områdene.

VI KS mener at utvalgets forslag til ny § 17-3 i plan- og bygningsloven ikke bygger opp
om den helhet som ligger i lovforslaget. Konsekvensene av lovbestemmelsen synes å
skape stor usikkerhet, og bør enten omarbeides, eller fjernes fra forslaget.
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