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Norsk Industri er arbeidsgiverforening og næringspolitisk forening for blant annet
bergindustrien i Norge. Vi har en rekke felles medlemsbedrifter med
bransjeforeningen Norsk Bergindustri og samarbeider tett med Norsk
Bergindustri om viktige næringspolitiske saker for bransjen.

Vi er opptatt av at rammevilkårene for uttak og foredling av Norges rike
mineralressurser legger til rette for en internasjonalt konkurransedyktig næring
som bidrar til høy verdiskaping til beste for lokalbefolkning og landet som helhet.
Våre medlemmer er aktører som bidrar positivt i lokalsamfunn over hele landet.
Det er ingen grunn til at ikke det skal kunne finne sted også i samiske områder,
og at en samtidig tilstedeværelse av bergindustri og samisk bosetting med
tradisjonelt levevis er mulig. En lokal tilstedeværelse av bergindustri kan etter
vår oppfatning være med på å sikre grunnlaget for slikt levevis ved at bedriften
skaffer lokale arbeidsplasser, bidrar med skatteinngang til kommunen, ved
behov bygger ut infrastruktur mv.

Norsk Industri er sterkt opptatt av at den kommende mineralloven blir vedtatt
uten ytterligere forsinkelser. Vi har merket oss at SRU II ser på rettigheter til og
disponeringen og bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder også
utenfor Finnmark fylke.

Vi finner det derfor naturlig å starte med de samiske rettighetene i Finnmark
først, av hensyn til at det fins bergindustribedrifter over hele landet som venter
på en avklaring av sine rammebetingelser. Avklaringen og høringsrunder for SRU
II bør ikke forsinke minerallovsarbeidet ytterligere.

Når det gjelder detaljert kommentarer utvalgets forsiag viser vi til
høringsuttalelsen fra Norsk Bergindustri og gir vår fulle tilslutning til denne.

Med vennlig hilsen
Norsk Industri

Stein Lier-Hansen
Adm. direktør
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