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UTTALELSE.
DEN NYE SAMERETTEN.

Styret i KS Nord Trøndelag vedtok  i møte  den 12  d.m. følgende uttalelse mot 1 stemme:

" Med bakgrunn i Samerettsutvalgets folkerettslige opprinnelse og mandat er det en meget
viktig konstatering at konklusjonene etter flere års mangfoldig og grundig arbeid har sterk
flertallsforankring.

KS Nord Trøndelag vil derfor generelt støtte flertallets forslag med følgende presiseringer og
merknader:

1) Når det gjelder forvaltningen av grunnbokshjemmelen for statsgrunn i Nord-Norge og
statsallmenninger i Sør-Norge, oppfattes dette som et underordnet forhold som en i det
store perspektivet bør kunne ta seg nødvendig tid til å avklare. Dette taler for at en kan ta
den tid som behøves for å ta stilling til hvilket organ som skal ha grunnbokshjemmelen.
KS NT velger på en slik bakgrunn å ikke ha noen synspunkter vedr. opprettelsen av
Hålogalandsal lmenningen.

2) KS NT  støtter forslag til lov om kartlegging og anerkjennelse av rettigheter til grunn og
naturressurser fra og med Troms og sørover.  En oppfatter dette som en naturlig
oppfølging av de forpliktelser Norge har anerkjent ved ratifiseringen av ILO-konvensjon
nr 169 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

3) Et annet vesentlig punkt i flertallets innstilling er at en forutsetter tilbakeføring av
festeinntekter og andre grunneierinntekter til de lokalsamfunn hvor inntektene er generert,
etter dekning av utgifter til egen drift. Dette er et mål som støttes fullt ut.

4) KS NT støtter også forslaget om at det kan pålegges kontaktmøter mellom fjellstyrene og
reindriftens områdestyrer (ny § 10 a), at reindriftens representasjon ikke som i dag skal
erstatte jordbrukets representasjon, men at begge grupper skal ha to styremedlemmer hver.
Videre støttes forslaget om å styrke og jamstille den samiske innflytelse på statens
grunneierdisposisjoner i statsallmenningene og på annen aktuell statsgrunn i Sør-Norge,
ved at ett av medlemmene i Statskog SFs styre oppnevnes etter forslag fra Sametinget og
at foretakets vedtekter tilpasses dette.
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5) KS NT ber om at Samerettsutvalgets forslag om endringer i plan- og bygningsloven, jfr.
forslag til ny pbl. 17-3, vurderes nøye ut fra at hovedmålet må være å oppnå er en
jamstilling av rettigheter, og ikke en forskyvning som medfører en ny ulikevekt."

Med vennlig hilsen

Einar Ja obs en
Daglig der


