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UTTALELSE :  SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING NOU 2007:13

Kommunestyret behandlet saken i møte 02.04.09, saksnr. 20/09. Følgende ble vedtatt som
uttalelse fra Lavangen kommunestyre:

I forbindelse med ny organisering og forvaltning av statens grunn i Troms og Finnmark, er
Lavangen kommunestyre av den oppfatning at det er viktig med en størst mulig grad av lokal
selvråderett og folkevalgt styringsrett over statens grunn.

Kommunen vil gi sin tilslutning til samerettsutvalgets flertallsinnstilling, om at statens grunn i
Troms og Nordland overføres til Hålogalandsallmenningen, som blir et nytt rettssubjekt og
eierorgan i forhold til tidligere modell. Med dette mener kommunen at de folkerettslige
forpliktelser staten har vil bli oppfylt.

Kommunestyret vil fremheve viktigheten av at allmennhetens bruk av utmarken må ivaretas
fullt ut gjennom den modell som velges. Retten til jakt og fiske for allmennheten må bli best
mulig ivaretatt i det nye eierorganet. Kommunestyret vil se seg tilfreds med, samt slutter seg
derfor også til at denne retten til samerettsutvalgets forslag blir foreslått lovfestet.

Kommunen ønsker ikke å gi sin tilslutning til at reindriften og jordbruket skal ha flertall i
utmarksstyrene. Lavangen kommune vil derimot at folkevalgte representanter skal ha flertall i
utmarksstyrene. Det bør være minst 6 utmarksstyrer i Troms og Nordland. Med dette sikres
lokalsamfunnets styring og et mest mulig demokratisk organ med legitimitet i befolkningen.

Lavangen legger til grunn de verdier som skapes i Hålogalandsallmenningen skal tilbakeføres
de lokalsamfunn og bygder der verdiskapningen skjer.

Kommunen finner ikke å kunne gi sin tilslutning til de nye foreslåtte § 17-3 og 25 i Plan og
bygningsloven.
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