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SVAR  -  NOU 2007: 13 DEN NYE SAMERETTEN  -  HØRING

Vi viser til Deres brev av 15.02.08.

Kommunestyret  i Kvalsund  kommune har i møte 26.02 .09 behandlet ovennevnte og
fattet følgende vedtak i sak 13109.-

1.  Kvalsund kommune er i utgangspunktet uenig i de samla rettighetsendringer som
er foreslått  i NOU 2007:13  Den nye sameretten, der det er foreslått store endringer
i Finnmarksloven og andre lover uten at det har vært  medlemmer fra Finnmark
med i utvalget .  Kvalsund kommune mener også at reindriftsnæringen er prioritert  i
forhold til det sjøsamiske ,  kvenske og norske delen av befolkningen i Finnmark.

2. Samordning er nødvendig i det videre lovarbeid

Kvalsund kommune ser det som nødvendig at det skjer en samordning av lover.
Samiske interesser reguleres nå i to lover da beregnet på forskjellige geografiske
områder. Finnmarksloven og Hålogalandsloven. Finnmarkslovens kap.5 bør
samordnes med Hålogalandsloven i en felles og lik nasjonal lov for disse
problemstillingene.

3. Nye lover  mer byråkrati

Kvalsund kommune oppfatter at forslaget om ny saksbehandling- og
konsultasjonslov er uklar og upresis. Den er blant annet uklar på hvem som er
hørings- og konsultasjonsadresser. Den gir økt byråkrati og saksbehandlingstid ved
at det skal gjennomføres parallelle prosesser. For Finnmark kan vi for samme sak
få parallelle prosesser etter:

-Finnmarksloven
-Plan- og bygningsloven
-Konsultasjonsloven

Postadresse Telefon, rådhus Telefon, saksbelg Telefax, rådhus Bankkonto, DnB Hjemmeside
9620 Kvalsund 78415555 78415556 78415550 7878.06.23828 www.kvalsund.kommune.no



Kvalsund kommune vil påpeke at forslaget om konsultasjonsinstituttet skal omfatte
mange hverdagslige og små saker som utmarksutnyttelse, jakt, fangst, skogbruk,
hyttebygging etc. Kvalsund kommune mener at konsultasjonsinstituttet i hovedsak
bør gjelde større regionale og nasjonale saksområder, og ikke mindre saker som
avgjøres på kommuneplan og styres av annet lovverk som plan- og bygningslov,
jordlov, reindriftslov etc. Kvalsund kommune vil ta opp problemstillingen knyttet
til offentlighet i konsultasjonsprosessene. Vi har i en rekke tilfeller registrert
konsultasjoner mellom Sameting og sentrale myndigheter uten at offentligheten
verken har visst om disse eller kjent innholdet av. Vi vil kreve at konsultasjonene
gjøres offentlige.

Endring av eksisterende  lovverk

4.1 Reindriftsloven

Utvalget foreslår å oppheve reindriftslovens hjemmel for å frede områder mot
reinbeite, § 1 9, her vil Kvalsund kommune sterk oppfordre at dagens ordning
videreføres slik at en opprettholder dagens hjemmelgrunnlag for
fredningsbestemmelser.
Kvalsund kommune viser til de mange forslag til ny reindriftslov som i stor grad
vil være i strid med andre samfunnsinteresser. Her kan nevnes interesser knyttet til
arealbruk innen utbygningsområder, landbruk, råstoffområder som mineraler, sand/
grus og skifer. Videre er det betydelige allmenne interesser knyttet til jakt, fiske,
friluftsliv og motorferdsel i utmark som får endrede rammevilkår i Finnmark.
Særlig synes den utvidede retten til motorferdsel i utmark og dobbelt "borgerskap"
til storviltjakt å være av dramatisk karakter. Langt i samme retning går forslagene
til rettigheter for reindriften til å etablere hytter, nødvendige flytteleier, ta i bruk
privat jord til beitearealer, gjerdeplikt osv. Umiddelbart synes det som lovforslaget
gir forskjellbehandling mellom næringer og allmenne interesser på den ene siden
og reindriftsnæringen på den annen side. Det kan synes som om reindriftsnæringen
blir foretrukket og prioritert foran andre interesser. Konsekvensene av disse
valgene er verken tilstrekkelig utredet eller vurdert i utvalgets arbeid.

Det er opplagt at disse endringene vil skape stor uro i Finnmark. Kvalsund
kommune vil i likhet med Porsanger og Alta kommune kreve at dette blir
konsekvensvurdert og grundig utredet med alle parter før et eventuelt videre
revisjonsarbeid av loven skjer.

4.2 Plan- og bygningslov

NOU-en foreslår at Sametinget gis rett til å gi planretningslinjer for hvordan
naturgrunnlaget for samisk kultur og næring skal sikres før aktuelle planvedtak
gjøres. Forslaget må og sees i sammenheng med allerede vedtatt ordning om at
Sametinget har rett til å fremme innsigelse i arealplansaker. Kvalsund kommune er
totalt uenig i disse lovendringene, da dette medfører at kommunene vil få en
betydelig svekkelse av kommunenes myndighet til å bestemme over arealbruken i
egen kommune.



For øvrig vil Kvalsund kommune anbefale i likhet med Porsanger og Alta at:
Lovgiver må samordne disse planretningslinjene med "Retningslinjer for endret
bruk av utmark"(Finnmarsloven). En bør ikke ha flere sett av retningslinjer som i
hovedsak omfatter samme sakskompleks.
Det må stilles krav om at retningslinjene må godkjennes av departementet

5. Arbeid med  rettig heter:

Tilknyttet behandlingen av "Den nye sameretten" vil Kvalsund kommune starte
drøftinger av rettigheter for næring og allmenne interesser i kommunen. Kvalsund
kommune ser svært alvorlig på den rettighetskampen som foregår i Finnmark,at en
finner tiden inne til å vurdere rettighetene i egen kommune på lik linje med Alta og
Porsanger. Dette er også et nødvendig arbeid knyttet til det arbeidet
Finnmarkskomisjonens skal gjøre.

Med vennlig hilsen
Kvalsund kommune
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