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OVERSENDELSE AV HØRINGSUTTALELSE FRA TROMSØ KOMMUNE
NOU 2007:13 DEN NYE SAMERETTEN

Tromsø kommune oversender med dette sin høringsuttalelse  til NOU 2007: 13 Den nye
sameretten.  Saken har vært undergitt en tverrfaglig behandling hos rådmannen,  og saken
ble vedtatt i Tromsø kommunestyre 28.01.09.

Med vennlig hilsen

Gøril Bertheussen
rådmann

Trude Kvanli
juridisk rådgiver
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Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato : 28.01.2009
Sak: 14/09

Resultat : Innstilling m tillegg vedtatt

Arkivsak: 08/4946
Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE - DEN NYE

SAMERETTEN NOU 2007: 13

Behandling:

Elisabeth Steen ,  foreslo på vegne  av AP, SV, V, og SP:
"Tillegg til 3. avsnitt:
Tromsø kommune mener imidlertid at den samfunnsmessige styringen må vektlegges sterkere
enn i utvalgets forslag: Tromsø kommune er derfor ikke enig i at reindrift og landbruk skal ha
flertall i de interkommunale utmarksstyrene."

Jens Ingvald Olsen ,  Rødt, foreslo:
"Punkt 2 strykes.
Nytt punkt: Tromsø kommune mener at den samiske representasjonen også må dekkesvenske
reindriftssamers interesser."

Kristoffer Kanestrøm ,  Frp, foreslo:
"1. Tromsø kommune går imot opprettelsen av Hålogalandsallmenningen, og vil inntil videre
beholde Statsskog som grunneier.
2. Tromsø kommune tar sterk avstand fra enhver form for forskjellsbehandling av mennesker
basert på hudfarge, raseforestillinger, kulturell, etnisk eller religiøs tilknytning. Tromsø
kommune vil derfor gå imot enhever særbehandling av samene i forhold til den øvrige
befolkningen, herunder også direkte samisk representasjon i I-iålogalandsallmenningen basert
på etnisitet."

Øyvind Hilmarsen ,  H, foreslo:
"Første og andre avsnitt strykes.
Fjerde avsnitt erstattes med:
Tromsø kommune mener den reviderte statsskogmodell best til ivareta rettigheter til alle
innbyggerne i Tromsø.
Tromsø kommune ønsker ikke at "Lov om kartlegging og tvistedomstol" og "Lov om
saksbehandling og konsultasjon" skal innføres slik de nå er utformet. Endringene i plan- og
bygningsloven bør heller ikke innføres."

Votering:
Innstillingen mot Kanestrøm/Hilmarsens forslag: Innstillingen vedatt med 27 mot 16 stemmer.
Olsens forslag: Fikk 4 mot 39 stemmer og falt.
Steen m/fleres forslag: Vedtatt med 39 mot 4 stemmer.
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Innstillingen m/vedtatte endringer:  Vedtatt med 28 mot 15 stemmer.

Vedtak:

Lov om  kartlegging og tvistedomstol og lov om saksbehandling og konsultasjon oppfattes av
Tromsø kommune som en systematisering av prosessene rundt identifisering og håndtering av
rettigheter som eksisterer etter norsk rett. Tromsø kommune har således ingen kommentarer til
disse lovforslagene.

Når det gjelder valg av forvaltningsmodell for gjenværende statsgrunn i Troms og Nordland,
kan ikke Tromsø kommune se at de to forslagene  (Hålogalandsallmenningen og revidert
Statskog)  innebærer store ulikeheter med hensyn til innbyggerne i kommunen sin tilgang til
naturkvaliteter som gir jakt-,  fiske- og friluftsopplevelser.

Tromsø kommunen vil i denne sammenheng støtte seg på det mer prinsipielle hensynet om
lokal forankring ved forvaltning av ressursene. I denne sammenheng trekkes frem muligheten
til å påvirke forvaltningen, samt at den lokale forvaltningen i regionen vil kunne styrkes
betydelig med en lofestet overføring av midler tilbake til lokalmiljøene.
Tromsø kommune mener imidle rtid at den samfunnsmessige styringen må vektlegges sterkere
enn i utvalgets forslag: Tromsø kommune er derfor ikke enig i at reindrift og landbruk skal ha
flertall i de interkommunale utmarksstyrene.

Tromsø kommune mener også at Hålogalandsallmenning -modellen virker mer
gjennomarbeidet og utredet,  og ivaretar urfolksrettighetene i større grad enn revidert Statskog
modellen.
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