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Høringsuttalelse vedrørende innstillingen fra Samerettsutvalget II - NOU
2007:13 fra Nordland KrF.

Nordland Kristelig Folkeparti  støtter utvalgets flertall som foreslår en ny forvaltningsordning for
statsgrunn i Nordland og Troms. Dette innebærer etablering av et nytt eierorgan,
Hålogalandsalmenningen, samt interkommunale/regionale utmarksstyrer oppnevnt av kommunene.
Dette vil gi en mer sammenfallende forvaltning med det som gjelder i landet forøvrig og rette opp
den "uretten" som lokalbefolkningen i Nordland og Troms har vært utsatt for i flere generasjoner fra
sentrale myndigheter gjennom statlig overstyring og uttak av lokale ressurser.

Det er også gunstig at det etableres et uavhengighetsforhold til den statlige reguleringsmyndigheten
- d.v.s. et klart skille mellom rollen som grunneier og rollen som myndighetsorgan ved at rollene
ikke vil være samlet på en hånd som i dag.

Også i lys av at det kan stilles spørsmål ved om staten virkelig har ervervet all grunn den påberoper
seg å eie (skjøtene omfatter bygslingsjord), så er det på tide med et regimeskifte med overgang til
lokal og regional forvaltning.

I og med at allmennhetens interesser ang. tilgang til jakt og fiske foreslås lovfestet, vil det ut fra de
historiske forhold være rimelig at rettighetshaverne (landbruk og reindrift) får flertall i
utmarksstyrene slik flertallet i utvalget foreslår. Dette begrunnes med at øvrige bruksrettigheter på
statens grunn i hovedsak er et resultat av tidligere tiders bruk fra næringenes side - noe som bør
gjenspeile seg i sammensetningen av utmarksstyrene som m.a. skal forvalte disse rettighetene.

liålogal,aradsalsnennisrgen må få anledning til å selge grunn - som f. eks.
tomtearealer i tettbygde strøk og dyrkingsjord til gårdsbruk i aktiv drift.
Store sammenhengende utmarksarealer bør derimot kunne  unntas  fra salg.

Nordland Kristelig Folkeparti støtter også i hovedsak de forslagene som
klarlegger og styrker de samiske rettighetene - m.a. ny lov om kartlegging
og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn- og naturressurser i
tradisjonelle samiske områder fra Troms og sørover med en Kartleggings-
kommisjon og Utmarksdomstol, egne bestemmelser om konsulta.>jonsplikt,
om representasjonsrett i aktuelle organer, om plikt til særlig hensyntaken til
samisk bruk og samiske lokalsamftn n, om kvalifisert interesseovervekt for
tiltak med betydelig negativ virkning for fremtidig samisk bruk rev.
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Representasjonsretten bør imidlertid begrenses til organer som er relevante for behandlingen av
samiske spørsmål, og den bør heller ikke gjelde for demokratisk valgte organer. Disse
begrensningene må framgå klart av lovteksten.

Forslag til tillegg i plan- og bygningsloven (§ 17 - 3 - planretningslinjer) må ikke gis en form eller
innhold som direkte diskriminerer den øvrige befolkning og deres interesser i de tradisjonelle
samiske områdene. Slik forslaget foreligger, gir det i altfor stor grad samiske interesser forrang og
mulig vetorett overfor andre interesser - noe som kan bli en kilde til nye konflikter. Forslaget til ny
§ 17 - 3 bør derfor enten modifiseres eller utelates.
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