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Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 15.02.2008 vedrørende
NOU 2007:13 Den nye sameretten.

LO vil understreke at det er riktig å sikre de samiske interessene gjennom medbestemmelse
og medinnflytelse i forvaltning og utvikling av grunn som tradisjonelt er og har vært brukt av
det samiske folket.

For LO er det helhetlige statlige eierskapet til grunn et viktig prinsipp, og det har en lang
historie i Norge. Det statlige eierskapet er et viktig redskap for gjennomføring av overordnede
målsettinger og en helhetlig forvaltning av naturressursene over hele landet sett i ett.

LO støtter derfor en modell for framtidig forvaltning av statens grunn i Nordland og Troms
som viderefører det statlige eierskapet til grunn, og mener at samiske interesser som
medbestemmelse og medinnflytelse kan sikres også gjennom denne modellen.
I tillegg til de nærings- og friluftspolitiske begrunnelsene som ble gitt i forbindelse med
etableringen av Statskog SF, vil et nasjonalt eierskap også bli strategisk viktig i forhold til
framtidige utfordringer.
LO støtter forslaget om en ny forvaltningsordning der det etableres regionale styrer på
fylkesnivå som direkte nyttiggjør seg regional utviklingskompetanse samtidig som brukere og
rettighetshavere er representert. Disse bør oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra berørte
kommuner og interessenter.

LO støtter også forslaget om en endring av sammensetningen av Statskogs styre som gir det
samiske folk og reindriften direkte styrerepresentasjon i foretaket. Det vil ytterligere bidra til
ivaretakelse av samiske rettigheter og deltakelse i styringen av statens grunn. Videre bør det
vurderes om det i foretakets styre bør sitte representanter for de landsdeler som har betydelig
andel statsgrunn.
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LOs konklusjon er at forslaget "Revidert Statskog", er det beste utgangspunktet for å innfri
SRU II' s mandat, samtidig som en viderefører de målene Stortinget hadde mht. det statlige
eierskapet da Statskog SF ble etablert i 1993, Med noen endringer når det gjelder
styringsmodell mht. beslutningsmyndighet tillagt det regionale nivået, og lovfestet
tilbakeføring av overskudd til landsdelen, vil "Nye Statskog" både ivareta Norges
folkerettslige forpliktelser mht. samiske rettigheter, og samtidig være et egnet redskap for å
oppfylle regionale og nasjonale mål for bruk og utvikling av de statlige skog- og
utmarksområdene.

Forslaget om 1-Iålogalandsallmenningen innebærer avvikling av det statlige eierskapet i
Nordland og Troms. Det betyr at det statlige eierskapet til grunn i Norge bare vil omfatte
statsallmenningene og innkjøpt statsgrunn i Sør-Norge. Omdanningen til statsforetak var i
1993 begrunnet med at det ville gi økte muligheter til å skape ny lønnsom aktivitet i
distriktene ved å bruke foretakets ressurser, kompetanse og kapasitet på en lokaltilpasset
måte. Etter LOs oppfatning vil flertallsforslaget innebære så betydelige endringer i grunnlaget
for foretaket, at forutsetningene som lå til grunn for etablering av Statskog SF ikke lenger vil
være tilstede. LO forutsetter at en eventuell avvikling av statsforetaket Statskog SF som ble
etablert bl.a. for å ivareta nasjonale målsettinger, ikke kan skje som en indirekte konsekvens
av samerettsutvalg II sitt flertallsforslag mht. framtidig forvaltningsmodell for statens grunn i
Nordland og Troms, men må utredes særskilt og forelegges Stortinget som egen sak".
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